
PRZEGLĄD 

BIBLIOTECZNY 

ORGAN NAUKOWY 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY 

POLSKICH 

REDAKTOR:BOGDANHORODYSKI 

ROCZNIK XXVII- ZESZYT 1/2 
STYCZEŃ- CZERWIEC 1959 

WARSZAWA 
------------------- ------------------
WYDANO Z ZASIŁKIEM MINISTERSTWA KULTURY I SZTUKI 



PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 
ORGAN NAUKOWY STOWARZYSZENIA 

BIBLIOTEKARZY POLSKICH 

KWARTALNIK 
WRAZ Z DODATKIEM 

PRZEGLĄD PISMIENNICTW A O KSIĄZCE 

REDAKTOR: BOGDAN HORDDYSKI 
ZAST. REDAKTORA: ZBIGNIEW DASZKOWSKI 

Kolegium Redakcyjne: 
J. AUGUSTYNIAK, J. BAUMGART, A. BOCHEŃSKI, Z. KEMPKA, 
S. KOTARSKI, R. PRZELASKOWSKI, K. REMEROWA, H. WIĘC
KOWSKA 

PRZEGLĄD PISMIENNICTWA O KSIĄZCE jest opracowywany 
w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej. Redaktor: 
H. SAWONIAK 

Adres Redakcji: 

War s z a w a, Rakowiecka 6. Biblio1eka Narodowa 
teł. 211-117. 

Adres Administracji: 

War s z a w a, Konopczyńskiego 5/7 teł. 698-47. 

Ręko p i sów Redakcja nie zwraca. Autorowie nie za
wiadomieni do trzech miesięcy o przyjęciu ich prac mogą je 
odebrać w Administracji w ciągu roku. 

Na życzenie autorów i na ich koszt Redakcja sporządza 
nadbitki z drukowanych w czasopiśmie artykułów. 

Cena pojedynczego numeru zł l2.-
Prenumerata roczna (wraz z dodatkiem) wynosi zł. 48.-

Wpłat dokonywać należy na konto czekowe PKO I-9-12:1056 
lub Narodowy Bank Folski VII 0/M-1531-9-1383 Administra
cja Wydawnictw SBP Warszawa (z wyraźnym zazna-czeniem 
celu wpłaty). 



EDWARD ASSBURY 

KRAJOWA NARADA BIBLIOTEKARZY 
BIBLIOTEK FACHOWYCH I DOKUMENTALISTOW 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wspólnie z Naczelną Orga
nizacją Techniczną w porozumieniu z Radą do Spraw Techniki oraz 
przy pomocy Ministerstwa Kultury i Sztuki, kilku resortów technicz
no-gospodarczych, Centralnego Instytutu Dokumentacji Naukowo
Technicznej i wydawców wydawnictw technicznych - zorganizowało 

w dniach 7-9 listopada 1958 r. w Warszawie Krajową Naradę Biblio
tekarzy Bibliotek Fachowych i Dokumentalistów. 

Potrzeba tego rodzaju spotkania narastała od dawna. 
Szybki rozwój nauki i techniki oraz wynikające &tąd przemiany 

w przemyśle, budownictwie, komunikacji i innych gałęziach gospodar
ki wysunęły konieczność zorganizowania w zakładach pracy sprawnej 
obsługi bibliotecznej i dokumentacyjnej. Bez placówek tego typu, udo
stępniających załogom piśmiennictwo fachowe, które informuje o roz
woju współczesnej nauki i techniki, obecnie trudno jest w ogóle mó
wić o pokonywaniu przeszkód, wypływających w toku pracy, przy
swajaniu i przenoszeniu nowej techniki, rozwijaniu racjonalizacji 
i wynalazc:z;ooci, polepszaniu bezpieczeństwa i higieny pracy, doskona
leniu zawodowym kadr. Legislacyjnym potwierdzeniem tych potrzeb 
była uchwała nr 697 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1953 r. 
w sprawie rozwoju sieci fachąwych bibliotek zakładowych. 

W chwili wydania tej doniosłej uchwały, która miała zabezpieczy~ 
prawidłową działalność i planowy rozwój bibliotek fachowych oraz 
wytyczyć podstawy organizacji i umasowienia czytelnictwa literatury 
fachowej, powstała konieczność omówienia z bibliotekarzami tych bi
bliotek . przebytej drogi, zadań, które postawiła uchwała, oraz pro
blemu mobilizacji środków niezbędnych do ich wykonania. 
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Nie było jednak instytucji, która by zrealizowała ten dezyderat. 
Uchwała nr 697 nie przewidziała bowiem centralnej komórki koordy

nującej działalność resortowych sieci bibliotek fachowych, sprawują

cej zarazem opiekę nad nimi i czuwającej nad ich potrzebami. 
Niebawem okazało się, że realizacja postanowień tego niezwykle 

ważnego dla gospodarki narodowej aktu prawnego przebiega w niepo

kojąco zwołnionym tempie. Wiele się na to złożyło przyczyn. Niewąt
pliwie jedną z nich był fakt kilkuletniego opóźnienia wydania przewi

dzianych uchwałą Prezydium Rządu ogólnoresortowych zarządzeń 

wykonawczych, które zresztą ukazały się nawet nie w formie zarzą

dzeń, lecz tylko wzorcowych wytycznych. Wydane przez niektóre re

sorty w trzy lata po ogłoszeniu uchwały zarządzenia wykonawcze nie 

spełniły swego zadania. 

Przyczyn tego stanu rzeczy dopa·trywać s1ię mO'ŻIIla w ta,kich błę
dach i wypaczeniach minionego okresu, jalk np.: w braku fachowe
wego ildarow;n,ilcrt:wa w wielu m1kłada1Cih ;pracy, niewłaściwej poli'ty

ce !kadrorwąj il ;płacowej, bram bodźców oe:kO!Ilol!l1licZIIlych, lk:rę

,powla!IlJiu myśli twór.c:zej, niedoc€'Illia1Iriu k.r:oowieniJa czytelnictwa li
WI"atury fachowej przez stowoo-zyszenda naukowo-techniczn-e i czyn
lll!i.ki powołałile do wgrullizowlmia sieci bibliotecznych (~orty 

i b. PKPG). 
Między iiilnymi właŚIIl.ie dlatego spoty\ka się w ZIIlacznej łicz'bie 

mikrodów !Prncy bra!k zrozumienia roli d. znoaczen.lia obsługi lbiblio
tec-mej i d.olkumentoacyjnej. Niektórzy ikierowruicy mikładów lilie 
UIŚWiadaanioadą sobie, że uSjprawnienie tej obsługi i rozwój czytelni
ctwa ,ma· jakiś wpływ n~a podwyżs'W!lie kwoallifilk:acji ik;ad1r, z;większ.e

ll'llie wydajności procy., olblniżenie ik'osztów produkcji', usług itp.t. 

Atmosfera niesprzyjająca krzewieniu czytelnictwa literatury fa

chowej powoduje szereg trudności (organizacyjnych, finansowych, ka

drowych) hamujących rozwój bibliotek i ośrodków (punktów) doku

mentacyjnych. 
W imię źle pojętej oszczędności niektóre zakłady pracy w ramach 

zmniejszania przerostów zatrudnienia k~ują etaty bibliotekarskie 

i dokumentacyjne, przesuwają kwalifikowanych bibliotekarzy na in

ne stanowiska, powierzając im funkcje pracowników niekwalifikowa

nych, nie uwzględniają w nowych schematach organizacyjnych (za

kładów, zjednoczeń) komórek bibliotecznych i dokumentacyjnych, 

obarczają bibliotekarzy pracochłonnymi czynnościami nie związanymi 
z ich działalnością podstawową itd. 

1 Tezy Krajowej Narady Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych i Dokumenta
listów. WICIII\SrliatWoa 1958 s. 2. 



KRAJOWA NARADA 3 

Wszystkie wyliczone wyżej praktyki pozostają OCZywiSCle w ja
skrawej sprzeczności zarówno z faktycznymi potrzebami tych zakła
d6w (jednostek organizacyjnych) jak i z koniecznością szybkiego od
robienia opóźnień w stosowaniu nowej techniki. 

Bibliotekarze bibliotek fachowych jako odpowiedzialni za stan czy
telnictwa i wykorzystania literatury fachowej wielokrotnie wysuwali 
te zagadnienia na naradach produkcyjnych w swoich zakładach i na 
spotkaniach odbywanych na szczeblu resortów, bezskutecznie doma
gając się podjęcia środków zaradczych. 

Inicjatywa zwołania Krajowej Narady poświęconej tej tematyce 
wypłynęła na Ogólnopolskim Zjeździe Bibliotekarzy w 1956 r. Obra
dujący w następnym 1957 r. III Kongres Inżynierów i Techników Pol
skich również zwrócił uwagę na zły stan czytelnictwa i niedostatecz
ną organizację bibliotek upowszechniających literaturę fachową. 

Jednakże warunki sprzyjające realizacji tego postulatu bibliotekarzy 
nastały dopiero z chwilą utworzenia Sekcji Bibliotek Fachowych przy 
Zarządzie Głównym SBP. W listopadzie 1957 r. na organizacyjnym 
posiedzeniu Sekcji piszący te słowa w referacie pt. Co robić, żeby 
biblioteki fachowe torowały drogę nowej technice 2 sformułował za
dania, którym ma służyć Krajowa Narada. W pierwszych dniach 
grudnia tegoż roku powstał Komitet Organizacyjny, do którego skła
du obok bibliotekarzy i dokumentalistów, reprezentujących zakłady 
pracy podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, weszli przedstawi
ciele organizacji, urzędów i instytucji zainteresowanych sprawą upo
wszechnienia literatury fachowej wśród najszerszych rzesz pracują-
cyili • 

Protektorat nad Krajową Naradą objął Wiceprezes Rady Ministrów 
Piotr Jaroszewicz, sprawujący pieczę nad rozwojem postępu technicz
nego w Kraju. Do Komitetu Honorowego weszli: ministrowie Oświa
ty, Szkolnictwa Wyższego, Kultury i Sztuki oraz resortów techniczno
gospodarczych, przewodniczący Sejmowej Komisji Oświaty i Nauki, 
przewodniczący Rady do Spraw Techniki, przewodniczący Zarządu 
Naczelnej Organizacji Technicznej, wiceprezes Polskiej Akademii 
Nauk i inni. 

Krajowa Narada miała na celu podsumować stan obecny, ujawnić 
osiągnięcia, błędy i braki w zakresie rozwoju bibliotek fachowych, do
kumentacji naukowo-technicznej i czytelnictwa, wysunąć i przedy

• 
2 E. A s s b u r y. Prz. techn. 1958 .nr 2 s. 2. 
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skutować najważniejsze problemy, które należy rozwiązać, aby biblio

teki fachowe i dokumentacja mogły skutecznie współdziałać w roz

woju gospodarczym naszego kraju, a zwłaszcza w szerokim rozwoju 

postępu technicznego. 

W tym celu Komitet Organizacyjny powołał cztery komisje, któ

rym powierzył opracowanie tez w zakresie następujących podstawo

wych zagadnień: 

a. organizacji bibliotek fachowych, 
b. szkolenia bibliotekarzy bibliotek fachowych, 

c. czytelnictwa literatury fachowej w zakładach pracy, 

d. dokumentacji naukowo-technicznej. 

Przeanalizowane na kilku posiedzeniach Komitetu OrganizacyJne

go tezy stały się podstawą szerokiej dyskusji przeprowadzonej w te

renie przez Zarządy Okręgów SBP wspólnie z Komitetami Porozu

miewawczymi Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszonych 

w NOT. W oparciu o tezy przystąpiono do opracowania referatów zja

zdowych. Opracowanie ich nastręczało jednakże b. duże trudności. 

gdyż ani Ministerstwo Kultury i Sztuki, ani CIDNT nie posiadały 

aktualnych materiałów, dotyczących stanu i działalności bibliotek fa

chowych. Dane, którymi I"Ozporządzał GUS, okazały się niewystareza

jące. Trzeba było odwołać się do resortów, które zresztą również nie 

miały aktualnego stanu sytuacji. Dopiero ankieta opraoowana przez 

Komisję Czytelnictwa przy udziale lnstytJltu Książki i Czytelnictwa, 

który również podsumował jej wyniki, rozesłana w poi"ozumieniu 

• z GUS, Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz zainteresowanymi resor

tami- do 228 wytypowanych zakładów pracy, umożliwiła zebranie 

niezbędnej dokumentacji. 

Krajowa Narada Bibliotekarzy Bibliotek Fachowych i Dokumen

talistów, która odbyła się w dniach 7-9 listopada 1958 r. w salach 

gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie, zgromadziła 

ogółem ponad 500 uczestników, w tej liczbie ponad 350 bibliotekarzy 

bibliotek fachowych i dokumentalistów. 

Delegatów na Krajową Naradę typowano trzema następującymi 

sposobami: a. za pośrednictwem resortów, które powinny najlepiej się 

orientować w obsadzie osobowej swych bibliotek i ośrodków doku

mentacyjnych; b. popr:l)ez Zarządy Okręgów SBP, które miały wyzna

czyć przodujących bibliotekarzy i dokumentalistów nie zgłoszonych 

przez resorty; c. Komitet Organizacyjny po przejrzeniu listy zgłosze1i 

uwzględnił dodatkowo kilkudziesięciu bibliotekarzy· i dokumentali-
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stów kluczowy<;h zakładów pracy, nie zgłoszonych ani przez resorty, 

ani też przez Zarządy Okręgów SBP. 
W Naradzie ponadto wzięli udział aktywniejsi przedstawiciele ko

misji bibliotecznych, rekrutujący się spośród członków stowarzyszeń 

naukowo-technicznych NOT, przedstawiciele Zarządów Okręgów i Za

rządu Głównego SBP oraz liczni goście. 

W pierwszym plenarnym posiedzeniu w dniu 7 listopada uczestni

czyli wiceminister Kultury i Sztuki Zygmunt Garstecki, wicemini

ster Górnictwa i Energetyki mgr inż. Ludwig Salamon, wiceprzewod

niczący Rady do Spraw Techniki przy Prezesie Rady Ministrów mgr 

inż. Zbigniew Lutosławski, przewodniczący Zarządu Naczelnej Orga

nizacji Technicznej prof. mgr inż. Janusz Tymowski, przewodniczący 

Komisji III Rady do Spraw Techniki prof. dr inż. Edward Czetwer

tyński i in. W dalszych obradach wziął udział przewodniczący Sej

mowej Komisji Oświaty i Nauki mgr Kazimierz Maj. 

Naradę otworzył przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzysze

nia Bibliotekarzy Polskich kol. Bogdan Horodyski, który wskazał na 

rolę bibliotek fachowych w rozwoju gospodarki narodowej i docenie

nienie tej roli przez Rząd. czego dowodem jest uchwała z dnia 2-ł 

września 1953 r. w sprawie rozwoju sieci fachowych bibliotek zakła

dowych. Podkreślił przy tym trudności związane z wykonaniem tej 

uchwały. Pomimo niesprzyjających warunków i trudności w pracy, 

bibliotekarze wychowani w duchu postępowych tradycji, ujmują ini

cjatywę w swoje ręce, aby nie dopuścić do zaniedbania sprawy biblio

tek fachowych i zmniejszenia szans rozwoju postępu ·technicznego 

w naszym kraju. 
Nawiązując do obchodzonej w tym dniu 41 rocznicy Wielkiej Re

wolucji Październikowej, przewodniczący Zarządu Głównego SBP 

przypomniał postać Lenina, który obok hasła elektryfikacji głosił 

hasło rozwoju bibliotek w ZSRR. Tę prawdę, że bez właściwego roz

woju bibliotek nie osiągniemy niezbędnego rozwoju techniki, bibliote

karze chcą przypomnieć i ugruntować w świadomości władz i społe

czeństwa. 

Przewodniczącym Krajowej Narady wybrano kol. Edwarda Assbu

rego, wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SBP, inicjatora i orga

nizatora Narady. Do prowadzenia obrad powołano kol. kol.: Zofię Ba

licką, Dionizego Gajewskiego, Bogdana Horodyskiego, Stanisława Ko

zaka, Mariana Mikołajskiego i Jana Pląskowskiego. 

Nie mogąc osobiście wziąść udziału w otwarciu Zjazdu, Przewo

dniczący Komitetu Honorowego Wiceprezes Rady Ministrów Piotr 
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Jaroszewicz nadesłał pismo, w którym przesłał jej uczestnikom ży
czenia pomyślnych obrad i zapewnił, że "ustalone na Naradzie wnio
ski i wytyczne będą podstawą do podjęcia przez Radę Ministrów 
uchwały, która stworzy korzystniejsze warunki dla upowszechnienia 
i rozwoju czytelnictwa, lepszego współdziałania bibliotek fachowych 
i ośrodków dokumentacyjnych, zajmując się również sprawą kwalifi
kacji i wynagradzania pracowników służby bibliotecznej i dokumen
tacyjnej." Zebrani długotrwałymi oklaskami przyjęli odczytane pismo 
Wiceprezesa Rady Ministrów. 

Z kolei Wiceminister Kultury i Sztuki Zygmunt Garstecki, skła
dając życzenia jak najlepszych wyników obrad, podkreślił, że rozwój 
współczesnej kultury jest nie do pomyślenia bez oparcia o rozwój naj
nowszej myśli technicznej. Bibliotekarze bibliotek fachowych pracu
ją "nie tylko na froncie walki o rozwój naszej gospodarki, ale i na 
froncie, który w sposób istotny i zasadniczy decyduje i będzie roz
strzygał o rozwoju nie tylko naszej ekonomiki, lecz również o rozwoju 
naszej kultury." 

Jako następni zabrali głos: dyr. mgr inż. W. Musialek w imieniu 
Ministra Przemysłu Ciężkiego oraz prof. dr inż. E. Czetwertyński 
w imieniu Rady do Spraw Techniki. Prof. Czetwertyński powiadomił 
zebranych o opr?cowaniu projektu uchwały Rady Ministrów w spra
wie rozwoju informacji naukowo-technicznej dla potrzeb gospodarki 
narodowej oraz zasad organizacji sieci dokumentacyjno-bibliotecznej. 

Po odczytaniu otrzymanych telegramów i pism z życzeniami po
myślnych obrad przewodniczący zaprosił kol. inż. Dionizego Gajew
skiego do wygłoszenia referatu pt. Biblioteki fachowe i ośrodki doku
mentacji naukowo-technicznej w służbie gospodarki narodowej. 

Zwięzły, treściwy, poparty interesującymi przykładami referat 
uwydatnił przekonywująco rolę bibliotek fachowych i dokumentacji 
naukowo-technicznej w służbie gospodarki narodowej. 

Przedpołudniowe pierwsze posiedzenie zakończono wyborem prze
wodniczących sekcji oraz Głównej Komisji Wnioskowej. 

Przewodniczącymi sekcji wybrano: 
Sekcja organizacji bibliotek fachowych: kol. Ryszard Przela

skowski, 

Sekcja szkolenia bibliotekarzy bibliotek fachowych: kol. Marian 
Mikołajski, 

Sekcja czytelnictwa literatury fachowej: kol. Jan Pląskowski, 
Sekcja dokumentacji naukowo-technicznej: kol. Dionizy Gajewski. 
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Do Głównej Komisji Wnioskowej weszli: 
przewodniczący: kol. Stanisław Kozak, 

7 

zastępcy przewodniczącego: kol. kol. Teresa Polakówna i Edward 
Kossuth. 

W czasie przerwy uczestnicy Zjazdu oglądali okolicznościową wy
stawkę, urządzoną na podeście II piętra, zawierającą wydane doku
menty dotyczące uchwały nr 697 oraz ważniejsze pozycje bibliogra
ficzne (książki i artykuły) z zakresu bibliotek fachowych i dokumen
tacji, cykl skryptów szkoleniowych POKKB ]ak również inne mate
riały (karty dokumentacyjne itd.). Na wyższym podeście wydawcy 
wydawnictw technicznych urządzili stoiska zawierające najnowsze 
publikacje i materiały informacyjne. 

Po przerwie obiadowej przewodnictwo obrad objął kol. Stanisław 
Kozak, udzielając głosu kol. Edwardowi Kossuthowi, który odczytał 
w skrócie referat pt. Zagadnienia organizacyjne bibliotek fachowych. 

Referat omówił rozwój bibliotek fachowych po drugiej wojnie 
światowej, zwracając uwagę na osiągnięcia tych bibliotek: wydanie 
uchwały w sprawie rozwoju sieci fachowych bibliotek zakładowych, 
powstanie sieci bibliotecznych w niektórych resortach, wprowadzenie 
nowych form i metod upowszechniania książki fachowej oraz wzrost 
liczby bibliotek fachowych (według stanu na dzień 31 XII 1957 r. ist
'lieje 5215 takich bibliotek z księgozbiorem ponad 6 mili(Jnów wal. 
wydawnictw zwartych, ponad 780 tysięcy roczników czasopism oraz 
ponad 5700 tysięcy pozycji zbiorów specjalnych). 

Referat wskazał następnie na szereg poważnych braków i tru
dności w organizacji i działalności bibliotek fachowych, których źró
dłem było m. in. niewykonanie postanowień uchwały nr 697. Jako naj
poważniejsze braki w organizacji bibliotek fachowych referent wy
mienił: nieustawienie tych bibliotek w pionach podstawowej działal
ności zakładów pracy, nierozwiązanie spraw obsady osobowej, kwali
fikacji zawodowych i wynagrodzenia bibliotekarzy, brak odpowiednich 
pomieszczeń bibliotecznych, nierozwiązany problem opieki nad biblio
tekami fachowymi tak w zakresie prac bibliotekarskich, jak i nad
zoru administracyjnego w resortach i w skali ogólnokrajowej. Na tle 
tych braków i niedociągnięć referent przedstawił szereg wniosków, 
zmierzających do polepszenia stanu organizacyjnego bibliotek fa
chowych. 

Wieczorem z inicjatywy Ministra Kultury i Sztuki odbyło się 
w salach Palacu Prymasowskiego spotkanie towarzyskie uczestników 
Krajowej Narady. 
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W drugim dniu Zjazdu, 8 listopada, po dwugodzinnym seansie, 
na którym wyświetlono 4 filmy na temat przysposobienia czytelnicze
go, podjęto obrady w sekcjach. 

Podstawą dyskusji w sekcji organizacji bibliotek był wy
głoszony poprzedniego dnia referat kol. Kossutha. W sekcji szko
lenia bibliotekarzy sprawy szkolenia bibliotekarskiego omówiła 
kol. Anna Lech, a sprawy szkolenia technicznego - kol. Marian Mi
kołajski. Na sekcji czytelnictwa kol. Stanisław Kozak odczytał tezy 
swego referatu, po czym przystąpiono do dyskusji. 

W sekcji dokumentacji naukowo-technicznej koL Tadeusz Pion
kowski odczytał referat pt. Dokumentacja naukowo-techniczna jako 
narzędzie rozwoju postępu technicznego w zakładach pracy. 

Podzjał na sekcje, przeprowadzony z uwagi na konieczność sku
pienia dyskusji wokół określonych problemów i umożliwienia więk
szej liczbie osób zabrania głosu w obradach, zmuszał uczestników, 
zwłaszcza reprezentujących jednoosobowo stanowiska pracy w zakła
dach i interesujących się z reguły całością tematyki do przechodzenia 
z sekcji na sekcję. ~ewriego rodzaju rekompensatą było rozesłanie re
feratów przed Naradą, co umożliwiło wcześniejsze zapoznanie się 
z problematyką Narady i lepsze przygotowanie do dyskusji. Udział 
w dyskusjach sekcyjnych i plenarnych wzięło 110 osób, co stanowi 
ponad 20°/o ogółu obecnych. Wniosków zgłoszono 155. 

Największe zainteresowanie budziły sprawy organizacji bibliotek 
fachowych, zagadnienia dokumentacyjne i sprawy czytelnictwa. Na 
tej ostatniej sekcji najsprawniej przebiegała dyskusja. Natomiast 
najgorętsza atmosfera była na sekcji organizacji bibliotek. Chodziło 
o podjęcie dyskusji nad projektem uchwały Rady Ministrów w spra
wie rozwoju informacji naukowo-technicznej dla potrzeh gospodarki 
narodowej oraz zasad organizacji sieci dokumentacyjno-bibliotecznej. 
Dyskusja nad tym projektem, znanym tylko niewielu uczestnikom 
Narady, nie była w ogóle przewidziana w programie obrad. Wobec 
niezaprzeczonej ważności tego projektu postanowiono dyskusję nad 
nim przesunąć na posiedzenie plenarne. 

W trzecim dniu Narady 9 listopada po odczytaniu wymienionego 
projektu uchwały oraz złożeniu sprawozdania przez przewodniczące
go Głównej Komisji Wnioskowej koL Kozaka podjęto wspólną, chwi
lami nawet b. gorącą dyskusję nad wnioskami i projektem uchwały. 

Po wyjaśnieniach złożonych przez przewodniczącego obrad koL 
mgra inż. Jana Pląskowskiego, przez przewodniczącego SPB Bogdana 
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Borodyskiego oraz przez autora projektu, kol. Dionizego Gajewskiego, 
zdecydowano, że Narada nie przyjmuje do wiadomości projektu 
w przedłożonym brzmieniu. 

Dłuższy spór wywołała również sprawa wytypowania komisji 
do opracowania nowego projektu. Ostatecznie uzgodniono, że wyroie
rnoną komisję powoła Zarząd Główny SPB na wniosek Sekcji Biblio
tek Fachowych. 

Odkładając szczegółowe sprawozdanie z przebiegu obrad oraz wy
liczenie wszystkich uchwał i wniosków do przygotowywanej w tym 
celu osobnej publikacji, warto zwrócić uwagę na najważniejsze posta
nowienia. 

Niewątpliwie do tego rzędu zagadnień należy w z akr e s i e 
o r g a n i z a c j i b i b l i o t e k f a c h o w y c h jak najszybsze zno
welizowanie uchwały nr 697 Prezydium Rządu z dnia 24 września 
1953 r. w sprawie rozwoju sieci fachowych bibliotek zakładowych 
i przystosowanie tej uchwały do zmienionych zasad zarządzania go
spodarką narodową. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie po
wołanie przez Zarząd Główny SBP - na wniosek Sekcji Bibliotek 
Fachowych - komisji roboczej do opracowar}ia projektu uchwały. 

Nowa uchwała powinna rozwiązać te wszystkie problemy natury 
organizacyjnej, od których uregulowania zależy prawidłowa działal

ność bibliotek. Powinna zatem przejąć z poprzedniej uchwały wszyst
ko, co wytrzymało próbę czasu i jest zgodne z nowym modelem go
spodarczym, a zrezygnować z ·rozwiązań nieudanych, zbyt sztywnych, 
bądź wprost błędnych lub dzisiaj nieaktualnych. Oczywiście nie tu 
mieisce na analizę poszczególnych postanowień uchwały nr 697. Prze
prowadzi ją wnikliwiej wybrany zespół. Nie można się jednak oprzeć 
pokusie zacytowania chociaż kilku przykładów. 

Powiązanie bibliotek fachowych w sieci resortowe i utrzymanie na 
szczeblu ministerstw komórek organizacyjnych do spraw bibliotek 
fachowych, jak dowodzą przykłady resortu komunikacji i b. resortu 
hutnictwa, są kamieniem węgielnym prawidłowego rozwoju tego typu 
placówek. 

Natomiast zdecydowanie niesłuszne i nierealne w naszych warun
kach było postanowienie uchwały z 1953 r. nakładające na każ{ly za
kład zatrudniający ponad 100 osób obowiązek prowadzenia biblioteki 
fachowej. Jest wiele zakładów z mniejszą załogą, w których muszą 
być biblioteki fachowe. I odwrotnie. Niektóre duże zakłady mogą jej 
nie posiadać. 

Nowa uchwała musi rozwiązać sprawę ustawienia bibliotek facho-· 
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wych w pionie działalności podstawowej zakładów pr_acy, musi za
pewnić bibliotekom odpowiednią pod względem ilości i kwalifikacji 
obsadę osobową, niezbędne środki finansowe i pomieszczenm, musl 
spowodować wprowadzenie do tabeli stanowisk i siatek płac resortów 
techniczno-gospodarczych stanowisk bibliotekarzy i zabezpieczyć im 

-odpowiednie zaszeregowanie, musi-zobowiązywać do utworzenia głów
nych bibliotek branżowych itd. 

Jednakże opracowanie i nawet wydanie nowej uchwały to jeszcze 
nie wszystko. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że pomimo iż uchwała 
Prezydium Rządu z 1953 r. była skrojona na wyrost, podstawowe jej 
postanowienia mogły być bez trudu w pełni zrealizowane. Nie było 
tylko komu o to zadbać. 

Bogdan Borodyski pisał w 1956 roku na lamach Przeglądu Bi
-bliotecznego 3, co następuje: 

Do diZ'iiŚ lilie doczeilmła się ll"€aJ1izaiC'ji ucihwała Rządu o lbdlbliiOte
,klach :fuchowy:ch. Uchwa·ł.a !POWZięta ip'I'Zed r!Jrzema laty, 24 września 
1953 r. Wagi zaglClldlllieirita lbiblilotek faoch-owych nilkt llló.e kwesotiOIIlu
joe•. Zaldtaniem i!ch jest p.rzederż ożywienie IPOS•tępu technicznego, m
SjpolkJOjenlie przede wsrz,ysltlkim IPOihl'z.eb cz,yieJ.In.iJc.zyCh pralktyków., re
.cjiOIIleJ..izatoii'ÓW i wyillallazcbw o słabym ,przygo!Jowtani.u teoretycz
nym. Bilbl.Jiioteki fa•chowe znta~dują si:ę jeooaik: w loolllliP€'tencji•, czy 
!ra•cz.ej w lllielm.nJipetencjli, wielu !l'esortów techini'C7lilycih i w .gruncie 
.rzeczy IIllie ma n~kogo, ~to mjąłiby się enell'gi'CZJ!lie ree•1irlacją uchwa
ły, a• więc shVIO.rZJeniem centralnych bilbliotek bralllżowycih dys:PonU
ją.cych swymi 'bra!IllżOIWY'Illi soiecilami bilblioteczmymi- ń powołaniem 

do ży•cila Cellltl'atlnej BilbH01teik.i TeCihniocznej jaiko ośrodka ~tnstlruk
c"'jll1o-metodycznego d!l!a wszystkich tych sieci. iPotrzelba więc tutaj 
jakiejś koordynacji poow.dresor.towej. 

Istnieją przecież sprawy wspólne wszystkim . bibliotekom facho
wym, które należy jednolicie rozwiązywać w skali ogólnokrajowej 
(międzyresortowej) jak np. sprawy organizacji, zatrudnienia (etato
we, płacowe), szkolenia i doskonalenia kadr bibliotecznych, finanso
wania i zaopatrzenia bibliotek, koordynacji planu usług itd. 

Z wyżej wymienionych względów zagadnienia koordynacji spraw. 
dotyczących zarówno najkorzystniejszego ustawienia organizacyjnego 
i wyposażenia (osobowego i materialnego) bibliotek fachowycł\, jak 
i pełnego ich wykorzystania przez jak najściślejsze powiązanie dzia
łalności tych placówek z potrzebami techniki, z rozlicznymi potrzeba
mi zakładów pracy - powinno być powierzone urzędowi, do którego 
należą sprawy rozwoju techniki. 

3 Refleksje pozjazdowe. Prz. bibl:ot. 1956 s. 103 . 

• 
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Bibliotekarze bibliotek fachowych najchętniej widzieliby tę ko
mórkę ustawioną w Urzędzie Rady Ministrów, który m. in. czuwa 
nad rozwojem po~tępu technicznego w kraju. 

Jednocześnie byłoby b. wskazane, aby w Radzie do Spraw Tech
niki, do której należy wnioskowanie, inicjowanie i opiniowanie w spra
wach dotyczących rozwoju techniki, powstała komisja lub zespól zło
żony z pr~edstawicieli bibliotekarzy bibliotek fachowych, który by 
informował Radę i opracowywał dla niej zagadnienia związane z pra
widłowym rozwojem polityki w zakresie bibliotek fachowych. 

Tylko tego rzędu i charakteru instytucje mogłyby zapewnić biblio
tekom fachowym, których prawidłowa działalność rzutuje na wyniki 
rozwoju postępu technicznego, że potrzeby ich będą w pełni dostrze
żone, zrozumiane i zaspokojone. I tego rzędu opieka zapewniłaby peł· 
ną realizację nowej uchwały Rady Ministrów. 

Jeżeli chodzi o Centralną Bibliotekę Techniczną, to według po
wszechnej opinii utworzenie jej napotyka na poważne trudności. Nie 
mniej jednak w chwili obecnej jest niezbędne utworzenie jej zalążka 
w postaci centralnego ośrodka koordynacyjnego i instrukcyjno-meto
dycznego dla resortowych sieci bibliotek fachowych. Wszystkie po
zostałe funkcje centralnej biblioteki technicznej mogą sprawować na
dal, jak czynią to dotąd, główne biblioteki branżowe, każda z nich 
w swoim zakresie. 

Wyraźnie na Naradzie stanęły sprawy szkol e n i a b i b l i o
t e kar z y b i b l i o t e k f a c h owych. Uczestnicy Narady suro
wo ocenili dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy. 

Prowadzone dotychczas przez Państwowy Ośrodek Kształcenia 

Korespondencyjnego Bibliotekarzy kursy dla pracowników bibliotek 
fachowych, jakkolwiek są dużym osiągnięciem, nie zaspokoją wszyst

kich potrzeb w zakresie szkolenia. Odczuwa się brak długofalowego 
planu kształcenia bibliotekarzy bibliotek fachowych, który by 
uwzględnił szkolenie zarówno korespondencyjne, jak i "stacjonarne" 
oraz zaspokajał wszystkie potrzeby w tym zakresie. Zaniedbana teź 
jest sprawa samokształcenia bibliotekarzy. Nie zobowiązuje się ich do 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nie ułatwia pogłębiania wia
domości fachowych drogą samokształcenia. 

Punl~:tem wyjściowym powinno być zatem opracowanie jednoli
tego planu szkolenia bibliotekarzy bibliotek fachowych, uwzględnia
jącego różne formy i stopnie szkolenia oraz dokształcania w zależno
ści od potrzeb danych bibliotek. 
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Podstawowym warunkiem, jakiemu powinno odpowiadać przygo

towanie bibliotekarza biblioteki fachowej, jest ukończenie przez .nie

go średniej lub wyższej szkoły technicznej, ekonomic2lTlej lub innej 

fachowej. 
Zachodzi więc konieczność dokształcania pracowników pełniących 

funkcje bibliotekarzy i uznanych za bibliotekarzy bibliotek facho-

wych: · 

- o ile nie posiadają wykształcenia technicznego (lub innego od

powiadającego danej dziedzinie) - w zakresie dziedziny obsługi

wanej; 
- o ile nie posiadają wykształcenia bibliotekarsKiego - w zakre

sie bibliotekarstwa. 
Fostuluje się zatem podjęcie prżez poszczególne resorty doszka

hmia bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach fachowych w za

kresie podstawowych wiadomości z dziedziny obsługiwanej. 

Programy bibliotekarskich szkól średnich i wyższych powinny 

uw~ględnić problematykę bibliotek fachowych. Natomiast w toku stu

diów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i· innych trzeba dą

żyć do wprowadzenia specjalizacji bibliotekarskiej. 

Rozwój c z y t e l n i c t w a l i t e r a t u r y f a c h o w e j wśród 

pracujących zależy od wielu czynników. Pierwszym z nich i najważ

niejszym jest stworzenie w zakładach pracy odpowiednich warunków 

i zachęty do samodzielnego i systematycznego podnoszell1ia kwalifika

cji zawodowych, m. in. przez uruchomienie bodźców zainteresowania 

ekonomicznego i moralnego dla czytelnictwa literatury fachowej. Pra

cownik musi być przekonany, że warto mu się uczyć, że coś za to 

otrzyma, że to mu się opłaca. 

Towarzyszyć temu powinno wzmożenie aktywnego zainteresowania 

się sprawami czytelnictwa tej literatury ze strony kierownictw zakła

dów pracy, rad robotniczych, NOT i stowarzyszeń naukowo-technicz

nych i innych. W tym kierunku zmierzają wnioski żądające jak naj

ściślejszego powiązania bibliotek z produkcją i usługami. Chodzi tu 

np. o włączanie spraw czytelnictwa literatury fachowej i bibliotek, 

upowszechniających tę literaturę, do planów postępu technicznego od 

zakładowych począwszy, a na resortowych i ogólnokrajowym koń

cząc. 

Taka więź i żywa troska kierownictwa zakładów pomoże w rozwią

zywaniu palących spraw bibliotecznych (etatowych, lokalowych, fi

nansowych itp.), przyczyniając się do usprawnienia pracy tych pla

cowek. 
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Sprawy r o z woj u .... c z y t e l n i c t w a powinny być stawiane 
w resortach przynajmniej dwa razy do roku do kolektywnego peze
aftalizowania i podjęcia środków zaradczych. 

Wdzięcznym, a czekającym na podjęcie zadaniem dla członków 
stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych jest informowanie, za
chęcanie robotników do korzystania z literatury technicznej i wskazy
wanie im, gdzie znajdą rozwiązanie napotykanych trudności lub infor
macje na interesujący ich temat. 

W średnim i wyższym szkolnictwie technicznym i ekonomicznym 
konieczne jest wprowadzenie przysposobienia czytelnictwa w zakresie 
bibliotekarstwa, bibliografii i dokumentacji naukowo-technicznej. Po
zwoli to absolwentom szkół na samodzielne korzystanie z literatury 
fachowej. 

Zachodzi pilna konieczność podjęcia szerszej dyskusji nad stanem, 
poziomem, formą opracowania i przydatnością istniejącej literatury 
fachowej, a zwłaszcza przeznaczonej dla robotników zdobywających 
kwalifikacje zawodowe. Literatura specjalistyczna posiada dość znacz
r.e luki, które trzeba wypełnić, zwracając przy tym uwagę na koniecz
ność przystępniejszego opracowywania książek. 

Niemałej wagi jest - słusznie wysunięty - postulat dotyczący 
podjęcia stałych skoordynowanych badań w zakresie czytelnictwa li
teratury fachowej, zwłaszcza w okręgach przemysłowych (Katowice. 
Łódź, Poznań, Warszawa). 

W zakresie d o k u m e n t a c j i n a u k o w o - t e c h n i c z n e j 
wypływa konieczność usprawnienia informacji centralnej CIDNT, 
niezbędnej ze względu na rozproszenie materiałów informacyjnych 
w różnych czasopismach, nie zawsze odpowiadających tematyce dane
go ośrodka oraz ze względu na czasopisma ogólnotechniczne, nie do
kumentowane przez ośrodki. Z innych potrż'eb wymienić można na
stępujące postulaty: wprowadzenie szybkiej informacji branżowej, 

podejmowanie prac z dziedziny teorii i metodyki dokumentacji 
z uwzględnieniem specyfiki różnych gałęzi przemysłu, opracowanie 
projektu zadań typowego ośrodka dokumentacji, określenie minimum 
obsady osobowej oraz normatywów obsady i środków, podniesienia 
wyrnagań kwalifikacyjnych służby dokumentacyjnej przy równocze
snym zaszeregowaniu w tabelach stanowisk i uposażeń na równi ze 
-specjalistami pracującymi w danej gałęzi gospodarki, ustalenie wiel
kości nakładów na finansowanie służby dokumentacyjnej oraz 
usprawnienie .koordynacji pracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami 
~ieci dokumentacyjnej. 
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We wnioskach ogólnych znalazła się sprawa reaktywowania Na
czelnej Dyrekcji Bibliotek oraz centralnej poradni bibliotecznej, 
zorganizowania centralnej wymiany bibliotecznej dubletów oraz wy
budowania gmachu dla Biblioteki Narodowej. Wnioski końcowe mó
wią o zwołaniu następnej Krajowej Narady Bibliotekarzy Bibliotek 
Fachowych i Dokumentalistów w 1961 r. 

Oto w ogólnym zarysie kluczowe zagadnienia, plon trzydniowych, 
nieraz bardzo gorących dysput toczonych na Krajowej Naradzie, a za
razem jak gdyby odpowiedź na pytanie "Co zrobić, żeby biblioteki 
fachowe torowały drogę nowej technice", postawione w referacie wy
głoszonym przed rokiem na organizacyjnym posiedzeniu Sekcji Bi .. 
bliotek Fachowych Zarządu Głównego SBP. 

Na dręczące to pytanie bibliotekarze bibliotek fachowych i doku
mentacji odpowiedzieli p u b l i c z n i e w obecności władz, najwy

bitniejszych przedstawicieli świata techniczn_ego, instytucji pracują
cych w tym zakresie oraz prasy ogólnej i fachowej, wykazując donio
słą rolę i wielkie znaczenie służby bibliotecznej i dokumentacyjnej, 
jako podstawowych nieod:wwnych elementów postępu technicznego, 
wywie~,;ających wpływ na rozwój gospodarki narodowej. 

Problem został zatem już postawiony. I w tym jest nasze pierwsze 
wielkie zwycięstwo. Trzeba teraz nieustannie, wytrwale i uparcie dą
żyć do wytkniętego celu. Rezolucja Krajowej Narady zobowiązuje 

wszystkich bibliotekarzy i dokumentalistów do jak najczynniejszego 

udziału w realizacji po~ziętych na Naradzie uchwał. Wytyczają one 
kierunki rozwojowe bibliotek fachowych i dokumentacji naukowo

technicznej w Polsce Ludowej na najbliższe lata. 

Inż. arch. JERZY WIERZBICKI 

WSPOLCZESNE BIBLIOTEKI W SZWAJCARII 

W latach 1937-39 realizowałem swój projekt konkursowy )3i

blioteki Publicznej w Łodzi przy zbiegu ulic Gdańskiej i Kopernika. 
Gmach w chwili wybuchu wojny był na ukończeniu; w okresie oku
pacji Niemcy przerobili elewacje. Z pracy konkursowej został ura
towany jedynie układ funkcjonalny. 
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Z tych dawnych lat· datują się moje duże zainteresowania bu

downictwem bibliotecznym i umiłowanie tej dyscypliny projek

~owania. W okresie powojennym opracowałem projekty małych bi
bliotek powtarzalnych i normatyw techniczny ich projektowania. 

Na zlecenie Instytutu Urbanistyki i Architektury przygotowuję pra

cę o bl}downictwie bibliotecznym, która jest na ukończeniu. Jestem 

ostatnio także konsultantem wstępnych projektów Biblioteki Sląs

skiej w Katowicach, Miejskiej w Toruniu i Wojewódzkiej w Kosza
linie. W związku z działalnością moją w tej dziedzinie zostałem dele

gowany latem 1958 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Architek

tów Polskich do Szwajcarii na pół miesiąca celem poznania na miej-
scu nowoczesnych bibliotek w tym kraju. · 

Nigdzie chyba na świecie na stosunkowo tak niewielkim obsza

rze nie powstało w ostatnich latach tyle bibliotek, rozwiązanych do

skonale pod każdym względem. 
Od szeregu lat znałem z publikacji biblioteki w Bernie, Lucernie 

i Lugano. 
Już na kilka miesięcy przed zamierzonym wyjazdem przepro

wadziłem szczegółową korespondencję z dyrekcjami Biblioteki N a

rodowej w Bernie, Biblioteki Centralnej w Lucernie i Biblioteki 

Kantonalnej w Lugano. Uzyskałem od tych wszystkich dyrekcji for

malne zaproszenie, a ponadto dyrektor Biblioteki Narodowej dr P. 

Bourgeois udzielił mi kilku niezmiernie cennych informacji, m. in. 

o wykańczanej obecnie Bibliotece Centralnej w Solurze, o nowym 

magazynie książek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Genewie i pro

jekcie całkowitej modernizacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Bazy

lei. Już w Szwajcarii, a więc zbyt póżno dowiedziałem się o będą

cej w budowie nowej bibliotece w Aarau, również z braku czasu nie 

dojechałem do St. Gall, aby· zapoznać się z modernizacją starej bi

blioteki klasztornej. 
Marszruta moja miała przebieg następujący: Warszawa, Berno, 

Solura, Bazylea, Berno, Lozanna, Genewa, Brig, Andermatt, St. 

Gothard, Airolo, Lugano, Lucerna, Warszawa. 

B i b l i o t e k a N a rod o w a w B e r n i e wzniesiona w la

tach 1928-1931 według projektu architektów Oeschgera, Kaufman

na i Hostetllera dziś po 25 latach istnienia nic jeszcze nie straciła 

ze świeżości swojej koncepcji generalnej, robi wrażenie gmachu 

dopiero co oddanego do użytku. W pewnym sensie klasyczna przez 

swą symetrię Biblioteka posiada niezmiernie prosty układ funkcjo

nalny, rozwijający się w trzech kolejnych pasmach: biura, czytelnie-
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i magazyny książek. Usytuowanie Biblioteki jest znakomite, nie 

zbyt oddalone od śródmieścia, ale po drugiej stronie Aaru, w spo
kojnej kameralnej dzielnicy, intensywnie zadrzewionej, będącej 

ośrodkiem intelektualnym Berna. 
Możliwość przyszłego rozwoju Biblioteki jest rozwiązana bardzo 

praktycznie, oszczędnie i racjonalnie w sposób godny naśladowania. 

Zrealizowano od razu projekt maksymalny. W gmachu Biblioteki na 
razie ulokowan~ pewne jednostki administracji federalnej (Urząd 
Statystyczny). W miarę rozwoju Biblioteki urzędy czasowo wprowa

dzone będą opuszczać zajmowane pomieszczenia przenosząc się do 

innych siedzib. Ten sam problem analogicznie został rozwiązany 

w Bibliotece Centralnej w Lucernie. 
Gmach Biblioteki Narodowej liczy 58 635 m 3 • W czytelni czaso

pism widziałem 4000 bieżących periodyków, szwajcarskich i zagranicz

nych, wyłożonych dla czytelników - robi to imponujące wraż.enie. 

Mimo dużej ilości przybytków, Biblioteka ma wielkie rezerwy 

przestrzenne na wiele jeszcze lat. Wykonawstwo robót stoi na naj

wyższym poziomie, a układ funkcjonalny zapewnia sprawną obsługę 

czytelnika przy minimalnym personelu. Dyżurny bibliotekarz za ladą 

operacyjną widzi poprzez kolejne przeszklenia nie tylko czytelników 

w czytelni głównej, w czytelni czasopism, w pomieszcreniu katalogo

wym, ale i każdego wchodzącego do Biblioteki, który porusza się 

właśnie w jego polu widzenia. Nic dziwnego, że zaloga tej ogromnej 

Biblioteki liczy mniej niż 30 osób. 
Szwajcarskie biblioteki uniwersyteckie zajmują stare gmachy 

zabytkowe lub budynki dziewiętnastowieczne. Placówki te moder

nizuje się jednak w mniejszym lub większym zakresie. Przede 

wszystkim ulegają powiększeniu magazyny książek. 

B i b l i o t e k a M i e J s k a i U n i w e r s y t e c k a w B e r

n i e o stylowych wnętrzach z XVIII wieku adaptowała ostatnio na 

magazyny książek stare piwnice, które do niedawna mieściły składy 

win. Pomieszczenia te wyposażone są w urządrenia klimatyzacyjne 

i specjalne r,egały książkowe typu "Compactus". 
System "magazynowania zwartego" polega na pełnym wykorzy

staniu powierzchni użytkowej na regały książkowe. Występuje jedy

nie przejście główne; przejść bocznych nie ma. W segmencie składa

jącym się z kilkunastu regałów dwustronnych pozostawiona jest re

zerwa szerokości 80 cm, którą można utworzyć w dowolnym miejscu 

przy pomocy dźwigni i mechanizmu o napędzie elektrycznym. Po 

włączeniu motoru zestaw się przesuwa tworząc żądane dojście. Oczy-
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WISCle zab~era to kilkanaście sekund czasu. Te krótkie przerwy są 
-odprężeniem dla bardzo wyczerpującej pracy magazyniera. 

System ten daje kolosalne oszczędności powierzchniowe przewyż
szając pojemność magazynów tradycjonalnych z bocznymi dojściami 
średnio o 15011/o. 

Analogicznie są modernizowane stare magazyny B i b l i o t e k i 
U n i w e r s y t e c k i e j w L o z a n n i e, która mieści się w śród
mieściu, w wielkim gmachu wzniesionym w XIX wieku na siedzibę 
Muzeum i Uniwersytetu. 

B i b li o t e k a P u b l i c z n a połączona z U n i w e r s y t e
ck ą w G e n e w i e, położona w starym parku, powiększyła w la
tach 1955-56 swój magazyn książek przez dobudowanie nowego pa
wilonu o paru kondygnacjach niżej poziomu terenu. W specyficznych 
warunkach sytuacyjnych nie istniała żadna możliwość dalszej rozbu
dowy nadziemnej. 

Zadanie zostało rozwiązane bardzo pomyślnie. W nowym magazy
nie wykonano fosę udostępniając umiarkowany dostęp światła natu
ralnego. Książnica jest sztucznie wentylowana. Adaptowano również 
obszerne podziemie o wysokości 4,50 m na dwukondygnacjowy maga
zyn książek w bezpośredniej łączności z nową składnicą. Łącznie uzy
skano pomieszczenia na dodatkowe 300 000 tomów. Dyrektor Biblio
teki dr Auguste Bouvier bardzo pozytywnie ocenia zrealizowany ma
gazyn. 

B i b l i o t e k a U n i w e r s y t e c k a w B a z y l e i , jedna 
z największych w Szwajcarii, mieści się w gmachu z drugiej połowy 
XIX w. na terenie bardzo szczupłym w bezpośrednim sąsiedztwie 
ogrodu botanicznego, bez możliwości dalszej rozbudowy. Od lat już 
dwudziestu wykonywane są projekty zasadniczej przebudowy starego 
budynku. W paru kolejnych zamkniętych konkursach w miarę postę
pu czasu wykrystalizował się pogląd, że starego gmachu utrzymać się 
nie da. Pozostać ma tylko dawny magazyn książek, również przesta
rzały, cechujący się całkowitą rozbieżnością między formą i treścią. 

Elewacje zupełnie nie odpowiadają składnicy książek. Wielkie okna 
pałacowe, wewnątrz poprzedzielane stropami. Wartość jednak ekono
miczna ogromnego magazynu książek nie zezwala na jego usunięcie. 
Cały natomiast zespół wejściowy, wielka czytelnia, biura Biblioteki 
mają być rozebrane w trzech kolejnych etapach w okresie 5-6 lat. 

Na tym miejscu powstanie nowy gmach, którego koncepcja gene
ralna jest następująca: 

Przegląd Biblioteczny 1959 ~ 2 
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Zabudowa działki prawie stuprocentowa. Pierwsze piętro zarezer
wowane dla czytelnika - katalogi, wypożyczalnia, czytel~ie, pracow
nie specjalne. Przyziemie - biura i wielki nowy magazyn o dwóch 
nadziemnych i dwóch podziemnych kondygnacjach. Dwie gór~e kon
dygnacje częściowo uzyskają światło naturalne boczne; podziemie 
oświetlone sztucznie. Najniższa kondygnacja składnicy zaopatrzona 
w regały "Compactus" ma mieścić książki rzadziej używane. Pojem
ność nowego i starego magazynu łącznie ca 4 000 000 tomów. Po
mieszczenia czytelników oświetlone z góry przy pomocy specjalnych 
świetlików, gdzie płaszczyzny przeszklone są jednak pionowe. a więc 
uzyskuje się światło górno boczne. 

Dyrektor Biblioteki dr Fritz Husner udzielił mi bardzo szczegó
łowych wyjaśnień, demonstrując kolejne prace konkursowe wykona
ne na przestrzerti, lat 20. Wszystkie rysunki ostatniej wersji były roz
pięte na specjalnych ekranach. Przebudowa czy rozbudowa jest zawsze 
trudniejsza od nowej zupełnie realizacji. W tych bardzo ciężkich wa
runkach lokalnych na niezmiernie szczupłym terenie i przy decyzji 
pozostawienia starego magazynu- projekt nowej Biblioteki Uniwer
syteckiej w Bazylei należy uznać za bardzo interesujący, ekonomiczny 
i rozsądny. Obecnie autorzy opracowują projekt techniczny dla przed
stawienia władzom municypalnym do zatwierdzenia. Dodatkową 

trudnością realizacyjną jest w tym wypadku konieczność utrzymania 
przez cały czas budowy funkcjonowania starej biblioteki przy jedno
czesnym włączaniu do niej elementów wykańczanych i kolejnym eli
minowaniu partii do wyburzenia. 

Rewelacyjnym zupełnie okazał się projekt B i b l i o t e k i C e n
tra l n ej w S o l u r z e, opracowany przez architektów braci Pfi
ster z Zurychu. Solura, niewielkie miasto kantonalne, pełne uroku 
i czaru, z zachowanym -domem, w którym spędził ostatnie lata swego 
życia Tadeusz Kościuszko. staje się posiadaczem jednej z najlepiej 
i najciekawiej rozplanowanych i zrealizowanych bibliotek na świecie. 
Wkrótce nastąpi przeprowadzka ze starego zabytkowego budynku do 
nowej siedziby, położonej malowniczo na przedmieściu w otoczeniu 
starych drzew. Zgodnie z życzeniem ofiarodawcy, który swą zamiej
ską posiadłość wraz z ogrodem i domem zapisał swemu miastu, do 
nowego zespołu zostało włączone i stare domostwo, które mieści sale 
wystawowe, pokoje specjalne dla studiujących i bibliotekę dziecięcą. 

Nowy gmach został rozwiązany bardzo przestrzennie. Zastosowano. 
tu w pełni wszystkie dotychczasowe doświadczenia. Biblioteka jest 
dąlszym ogniwem w łańcuchu kolejnych realizacji (Lugano, Lucerna), 
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które tworzą już specjalną szkołę szwajcarską w dziedzinie bibliotecz
nego budownictwa. Cechy charakterystyczne: łączność z otaczającym 
terenem - ogrodem, krajobrazem, duże wnętrza na katalogi i czytel
nie oświetlone bocznie, niesłychanie oszczędne szafowanie przestrze
nią biurową i pomocniczą; magazyny wydzielone w skrzydłach wyż
szych, pozostałe pomieszczenia zajmują niskie pawilony przeważnie 
o 1-2 kondygnacjach. 

Na uwidocznionym rzucie przyziemia rzucają się w oczy trzy duże 
wnętrza: katalog, czytelnia i wypożyczalnia z wolnym dostępem do 
półek. Jest to bodaj pierwszy wypadek w Szwajcarii wprowadzenia 
w wypożyczalni wolnego dostępu czytelnika do półek. Trzy te sale 
są doskonale oświetlone, a ich łączność z otaczającym ogrodem jest 
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Bibidoteka Centralna w SoLurze 
Rzut przy:zli.emia l : 800 

całkowita. Powściągliwość w stosowaniu powierzchni pomocniczych 
posunięta jest tak daleko, że hall, szatnia zostały całkowicie zlikwi
dowane. 

Z przedsionka wchodzi się wprost do sali katalogów, gdzie zare
zerwowano jedynie miejsce na szafki dla czytelników. Zespoły sani
tarne umieszczono w suterenie. Takie rozwiązanie w ogóle likwiduje 
automatycznie etaty tego rodzaju jak woźny, szatniarz itp. Dyżurny 
bibliotekarz zza lady ma w polu widzenia cale duże wnętrze. Maleń
kie biuro Biblioteki przytyka bezpośrednio do sali katalogów- zno-
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wu oszczędność na powierzchni komunikacyjnej, korytarzach biuro

wych itp. Nad wypożyczalnią wyrasta magazyn książek w konstruk

cji żelbetonowej w swoich 3 niskich kondygnacjach składnicy, wypo

sażony w doskonałe regały stalowe z głównym przejśctem środkowym 

i bocznymi dojściami do poszczególnych półek. Najbardziej rewelacyj

ny jest właśnie ten magazyn. W plenerze otoczony ze wszystkich 

stron wolnym pięknym terenem jest w pięterkach magazynowych 

bezokienny. Posiapa jedynie szczytowe okna, rozjaśniające przejścia 

główne na wszystkich kondygnacjach. Składnica właściwa ma nato

miast oświetlenie sztuczne. 
Należy jeszcze wspomnieć o doskonale przeprowadzonej drodze 

książki, która samochodem przybywa po równi pochyłej na poziom 

niżej położonego dziedzińca i wjeżdża do sutereny. W tej kondygna

cji znajdują się: przyjęcie książki, introligatornia, pracownia fotogra

ficzna, archiwum, magazyn dubletów, schron oraz cała kondygnacja 

magazynu książek przeznaczona w połowie na grafikę. W skrzydle 

magazynu książek w drugim podziemiu mieszczą się: kotłowniA opa

lana mazutem i wspaniałe urządzenia klimatyzacyjne ustawione jak 

·wieloczłonowa bateria z przejściem kontrolnym obok. ' 

Biblioteka ta zrobiła na mnie niezwykłe wrażenie. Trzeba sobie 

uświadomić, że Solura liczy 12 000 mieszkańców, a gmachu takiego 

pozazdrościłoby jej niejedno miasto w Europie. 

B i b l i o t e k a Kan t o n a l n a w L u g a n o architektów 

C. Tarni i Rino A. Tarni została rozpoczęta w pamiętnym dniu l wrze

śnia 1939 r. i ukończona w 1941 r. Ta realizacja otworzyła serię mniej

szych bibliotek nowoczesnych w Szwajcarii. Biblioteka ta, doskonale 

usytuowana nad brzegiem jeziora w przepięknym drzewostanie obok 

ogrodu botanicznego, ma wybitnie kameralny i izolowany charakter, 

potęguje to jeszcze bardziej doskonałe otoczenie. Swietnie jest roz

wiązany układ funkcjonalny. Przy hallu wejściowym niewielka sala 

wystawowa, katalog z lożą bibliotekarza i jedna większa, przestronna 

czytelnia z widokiem n~ ogród i tarasem umożliwiającym czytanie na 

otwartym powietrzu. Pokoje biurowe znowu przytykają bezpośrednio 

do hallu i katalogu, eliminuje to zupełnie zbędny korytarz biurowy. 

Stanowiska bibliotekarzy dyżurnych są doprowadzone do niezbędne

go minimum. Załoga całej biblioteki liczy zaledwie 8 osób. W tym 

projekcie wykonanym przecież 20 lat temu zdumiewa także technicz...: 

na strona zagadnienia. Sciany zewnętrzne wykonane z betonu o świet

nej fakturze naturalnej uzyskanej wprost z doskonale wykonanych 

szalowań. Smialy i lekki bieg zabiegowy klatki schodowej na I p., 
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wielkie taflowe drzwi zewnętrzne szklone. Wnętrza robią wrażenie 

świeżo wykończonych, tak wszystko precyzyjnie i nienagannie jest 
wykonane i tak dobrze użytkowane. W przewidywaniu przyrostu 
zbiorów zarezerwowano miejsce na dwa dalsze skrzydła magazynowe, 
które mogą uzyskać połączenie przy pomocy jednokondygnacjowych 
przełącze k. 

Ostatnią bibliotekę oglądałem w L u c e r n i e. Zbudowana w la
tach 1951-52 według projektu arch. O. Dreyera na skwerze w cen
trum miasta. W dosyć trudnych warunkach sytuacyjnych dzięki pięk
nemu zadrzewieniu jest dobrze wbudowana w otoczenie. Jest to bi
blioteka, która swoim typem organizacyjnym odpowiada Bibliotece 
w Solurze. Biblioteka Centralna powstała z połączenia Biblioteki Miej
skiej z Kantonalną. Autor projektu bardzo umiejętnie ustawił wza
jemnie zespół wejściowy, katalog i czytelnię, wytwarzając wewnętrz
ny mały dziedziniec z ogrodem. Okna czytelni, pomieszczenia katalo
gowego, a także paru pomieszczeń dla studiujących wychodzą na ten 
niewielki ogródek, zapewniając czytelnikom w centrum wielkiego 
miasta warunki izolacji i całkowitego spokoju. Bardzo proste wnętrza 
Biblioteki łączą w sobie nowoczesne wyposażenie z rekwizytami prze
szłości jak stare obr;azy, sztychy i kolekcje portretów zasłużonych 
Szwajcarów, obywateli miasta Lucerny. Tu współżycie nowego ze sta
rym stwarza bardzo interesujący i ciekawy nastrój całości. 

W tej Bibliotece obserwowałem również wykonawstwo na naj-· 
wyższym poziomie. Do perfekcji doprowadzone są płytowe szklane 
tafle drzwiowe bez żadnych ramek metalowych. Drzwi te nie tworzą 
żadnych przedziałów optycznych między poszczególnymi wnętrzami. 
a i z zewnątrz dają bardzo interesujący wgląd do Biblioteki. 

Powiększenie Biblioteki w przyszłości jest przewidziane przez 
zwolnienie powierzchni rezerwowej czasowo zajmowanej przez inne 
jednostki kantonalne i miejskie, zlokalizowane na razie w skrzy<lle 
frontowym na I i II p. (równoległym do magazynu książek). Składnica 
książek w przyszłości może być jeszcze podwyższona o dalsze dwie 
kondygnacje. 

Na tle poznanych obiektów i rozmów przeprowadzonych z dy
rekcjami i personelem tych wszystkich bibliotek można w pod
sumowaniu wyciągnąć generalnie następujące wnioski z odbytej 
w celach badawczych podróży: 

l. Biblioteka Narodowa w Bernie ukończona w 1931 r. pozostaje 
w dalszym ciągu czołowym obiektem. 
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2. Mniejsze biblioteki szwajcarskie o zasobach 300 000-500 000 to
mów (centralne, kantonalne) Lugano, Lucerna, Solura reprezen
tują wyraźną szkołę, jaka wytworzyła się ·na przestrzeni lat 1940-
1955. Zarówno wartości funkcjonalne, jak również plastyczne 
i techniczne wymienionych układów są na najwyższym poziomie 
z tendencją wprowadzania nowych ulepszeń. 

3. Biblioteki uniwersyteckie modernizują swoje wewnętrzne urzą
dzenia, powiększają magazyny. przechodzą w składnicach na sy
stem "Compactus", gdy nie ma innych sposobów zwiększenia po
jemności. (System "Compa<::tus" jest kosztowny). 

4. Projekty bibliotek są przygotowywane i opracowywane niezmier
nie starannie, a wykonanie ich jest doskonałe. 

5. Projekty cechuje niesłychana oszczędność w operowaniu po
wierzchniami pomocniczymi (komunikacja, zespoły wejściowe 
itp.), które zanikają prawie całkowicie na rzecz bardzo swobodnie 
rozwiązywanych pomieszczeń, ściśle przeznaczonych dla czytel
ników (czytelnie, wypożyczalnie, katalogi). 

6. Stanowiska dyżurnych bibliotekarzy ustawione są bardzo celowo 
i oszczędnie, ich pola widzenia dalekie i różnokierunkowe. Załogi· 
bibliotek są stosunkowo nieliczne. 

7. Magazyny książek podziemne bądź nadziemne mieszczą się 
w specjalnie wydzielonych skrzydłach. Sprawa oświetlenia maga
zynów nadziemnych nie jest ostatecznie ustalona. Zagadnienie 
to jest wciąż· żywo dyskutowane. poszukuje się nowych lepszych 
rozwiązań 1• 

8. W najnowszych bibliotekach (Lugano, Lucerna, Solura) pomie
szczenia dla czytelników (katalogi, czytelnie) posiadają oświetle
nie boczne w łączności widokowej z otaczającą zielenią. 

9. W czytelniach bibliotek nowych występują wyłącznie dwuoso
bowe stoliki dla czytelników. 

1 W tej sprawie nie znalazłem całkowfcie zbieżnych stanowisk na terenie 
Szwajcarii. W Solurze zachowano światło naturalne w przejściach głównych 
dla personelu, nie dopuszczając tego światła zupełnie do książek. W Bernie 
magazyn książek bardzo intensywnie oświetlony naturalnie od strony pół
nocnej dobrze spełnia swoje zadanie. W Lucernie magazyn bardzo intensyw
nie oświetlony od strcoy południowo-Zia·cho-dniej z,adrzewiono Zlatna:z po wykoń
czeniu budowy w r. ll!lt512, a obecnie zaopatrzono wszystkie okna magazynu 
w IIllowo,ciZleJsrne ±a1l!uzje •WeWJru;ltr~n,e, ptl>lłlsltilk'o'we, 1beżo1wego ~oi~Ol'\U, ktÓ!r'e są sJPu
szczone do samej podłogi. Dyrektor Biblioteki w Lucernie dr M. Schnellman 
d.ernornts1ll'lo•wał mi kls1:1ąż;kii z ,o1M3.dłklarmi c:a,lllrolwti'cli•e WYJPłiCJIWii•aiłytmi- od sobr0111y 
ok.ierunej. W l.Jti6"13.1IllO nlaltlorrni>at.slt (na IP'O!łud!nitowej ·grotnrilcy SZJWatitDall"H ~tuż włlaLś:c~
'Wiie w J<illllllYci'C'i•e w:l:otStk!ilm) odiYJI"e!ki1loii" Adr.itatne Ramell ska~rżylba. Slitę, ż,e maga,zyn 
posiadający okna jedynie od północy jest zimą nieprzyjemny w użytkowaniu. 
gdyż brak mu trochę słońca. 
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10. Rozbudowa bibliotek w przyszłości przewidziana jest przez zwal
nianie pewnych pomieszczeń czasowo zajętych przez inne jedno
stki administracji federalnej, kantonalnej czy miejskiej. W ma
gazynach występuje możliwość nadbudowy, ewentualnie dobudo
wy dalszych segmentów magazynowych w połączeniu z istnieją
cymi przy pomocy przełączek. 

11. Materiały stosowane zapewniają długotrwałość wznoszonych 
gmachów i ułatwiają ich konserwację. Mury z naturalnego be
tonu. Okna aluminiowe, drzwi płytowe szklane, podłogi z mate
riałów syntetycznych a także linoleum, korek. 

12. Szwajcaria, jeden z najbogatszych krajów w Europie, przy reali
zacji gmachów bibliotecznych liczy bardzo skrupulatnie ich 
koszt, wprowadza wszelkie możliwe ograniczenia powierzchniowe 
w pomieszczeniach drugoplanowych, zawęża przestrzenie biuro
we do niezbędnego minimum i obsadza swoje placówki bardzo 
ograniczonymi liczbowo załogami. 

13. W zestawieniu z omawianym materiałem inwestycje biblioteczne 
w Polsce wydają się planowane na wyrost. Ilość czytelni, pomie
szczenia biurowe, pomocnicze, komunikacyjne są wyraźnie za
wyżone, a pewne dodatkowe pozycje, jak mieszkania, świetlice, 
bufety obciążają nadmiernie budynki biblioteczne. Należy dążyć 
do rewizji tych programów w sensie ich uzasadnionego i rozsąd
nego zmniejszania, tym samym ograniczenia kosztw budowy 
a więc przyspieszenia realizacji *. 

WLADYSLA W PIASECKI 
B-ka Gł. Akad. Górn.-Hutn. 

w Kra!kowie 

WRAZENIA BIBLIOTECZNE Z MOSKWY I LENINGRADU 

W jesieni 1957 r. mała grupa bibliotekarska z Folski gościła w Mo
skwie i Leningradzie na podstawie planu wymiennego pomiędzy na
szym Mihisterstwem Szkolnictwa Wyższego a radzieckim Mini
sterstwem Wysszago Obrazowanija. Jako uczestnik tej gościny miałem 
za szczególne zadanie nawiązanie bezpośredniego kontaktu z radzie-

• Od Redalk!ctji: dirukują'C tę wypowiedź u-AIIŻiamy rz.a swój d00wiąz€1k. zwrócić 
uwagę m·a mJi'e uwzgllędrnJIOTI(Y pr:zez aiU:tom. falkit odJmi.emny•ah 'W1M"lll1Mw demogrn
fjkZIIlycih i odmi€1Ill1110iŚCd funlkqid lbilblldiotelk w BOilsce li w Szwagcaii'Ii~. 
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ddmi ośrodkami teoretycznej i praktycznej pracy w zakresie budow
nictwa bibliotecżnego. 

Odwiedziny nasze wypadły niedługo po moskiewskim Festiwalu 
młodzieżowym, w okresie przygotowań i obchodów 40-lecia Rewolucji 
Październikowej oraz w czasie wejścia drugiego "sputnika" na orbitę. 
Te wydarzenia tak absorbowały naszych gospodarzy, że należy ich po
dziwiać za sumę wysiłku, który potrafili jeszcze dać ze siebie, aby 
nas przyJąć nie tylko troskliwie, ale nawet serdecznie ponad wszelkie 
obowiązki służbowe. 

Byliśmy bezpośrednimi gośćmi Biblioteki Uniwersyteckiej i mie
szkaliśmy w Moskwie w gigantycznym gmachu czy raczej kompleksie 
połączonych gmachów uniwersyteckich na Pagórkach Leninowskich. 
Dom akademicki, gdzie otrzymaliśmy pokoje, mieścił się w jednym 
z ośmiu symetrycznie rozstawionych wieżowców, liczących po 17 nad
ziemnych kondygnacji mieszkalnych, nad którymi wznoszą się jeszcze 
dziesięciopiętrowe wieże zegarowe. Wieżowce te okalają centralny 
40-piętrowy kolos, w ~tórego rdzeniu znajduje się magazyn biblio
teczny. Ogrom tych zabudowań jest przygniatający. Warszawsld Pałac 
Kultury i Nauki mógłby stanowić zaledwie jego ułamek Pomieszcze
nia biblioteczne są w tym kompleksie rozproszone w różnych stronach, 
z centralą i magazynem głównym w środku. Ten bezokienny szesna
stopiętrowy, wieżowy magazyn, tkwiący w samym rdzeniu centralnej. 
części gmachu uniwersyt_eckiego ma kilka kondygnacji nadmiernej 
wysokości, wymagającej drabin, ma częściowo zastosowane podłogi 

rusztowe, już od dziesiątków lat zaniechane w budownictwie biblio
tecznym; zamiast wind towarowo-osobowych, którymi by można prze
wozić większe partie książek, ma bardzo szczupłą windę osobową 

i podnośniki typu "pater noster" na książki. Brak jakichkolwiek możli
wości dalszej rozbudowy. 

Sytuacja Biblioteki Uniwersyteckiej jest w ogóle bardzo skompli
kowana. Stary budynek, gdzie mieści się 3/4 zbiorów (około 3 miliony 
wol.), znajduje się w. śródmieściu przy ul. Mochowej 9 i jest odległy 
od nowego gmachu Uniwersytetu jakieś 12 kilometrów, a zanim zapla
nowana linia kolei podziemnej zostanie wybudowana - jedyną stałą 

komunikację stanowi autobus. W nowych pomieszczeniach nie ma 
możliwości ulokowania wszystkich agend i zbiorów. Powstała więc 

konieczność wystawienia nowego, osobnego gmachu dla Biblioteki 
w niespełna pięć lat od ukońezenia budowy na Pagórkach Leninow-
skich. 
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Będący w opracowaniu projekt wstępny tej nowej budowy ogląda
łem w pracowni doc. Paszczenki w Bibliotece Lenina. Ma to być 
gmach w kształcie litery U wsparty na słupach, rozstawionych co 
6 metrów (system modularny, czetyriechstolpnaja sistiema), z pomie
szczeniem na zbiory w przyziemiu (5 milionów wol.), z możliwością 
rozbudowy w głąb ziemi i możliwością zastosowania zwartego maga
zynowania (stropy odpowiednio wytrzymałe). 

Pracownia doc. Paszczenki w Bibliotece Lenina w Moskwie jest 
nową placówką o zasadniczym znaczeniu dla postępu budownictwa 
bibliotecznego w Związku Radzieckim. W czasie mego pobytu w Mo
skwie instytucja ta była nowością tak mało znaną nawet wśród biblio
tekarzy moskiewskich, że dowiedziałem się o niej niemal przypadkiem 
dzięki uprzejmości jednej z koleżanek radzieckich, która miała infor
mację o pewnej konsultacji udzielonej przez Paszczenkę w sprawie 
budynku bi:bliotecznego i znała moje zainteresowania. Otdiel archi
tiekturnogo stroitielstwa i oborudowanja bibliotiek pri Leninskoj bi·

bliotiekie mieścił się w najnowszej części zabudowań (nowoje zdanje) 
na jednym z wyższych pięter i był w stadium początkowego rozwoju. 

Fiodor Nikołajewicz Paszczenko jest autorem znanej monografii 
o budownictwie bibliotecznym 1, którą uważa za przestarzałą i zapo
wiada nowe, obszerne (30 arkuszy druku) wydanie na r. 1959. Jako 
obrońca Leningradu w drugiej wojnie światowej Paszezenka utracił ' 
zdrowie i dłuższy czas leczył się na południu, w Armenii. Potem nie 
powrócił na razie do swojego 'poprzedniego tematu i zajmował się hi
storią architektury. Utracił swoje mieszkanie w Leningradzie i osiadł 
w-Moskwie, obejmując stanowisko docenta w Instytucie Architektury 
i Budownictwa Miejskiego oraz wykłady z zakresu budownictwa bi
bliotecznego w Instytucie Bibliotekarskim; czas więc, który może po
święcić nowo powstatej placówce w Bibliotece Lenina, jest ograni
czony. 

Oddział kierowany przez Paszczenkę znajdując się w stadium 
organizacji zajmował tylko jeden pokój w nowym gmachu kompleksu 
Biblioteki; oprócz kierownika Oddziału widzialem tam jedynie dwie 
jego współpracowniczki. W przyszłoOŚci jednak placówka ta mając cha
rakter centralny dla całego Związku Radzieckiego ma się zająć za
gadnieniami: budownictwa bibilotecznego, wszystkich typów materia
łów budowlanych i konstrukcyjnych oraz urządzenia i wyposażenia 

1 Architiektura i stroitielstwo bibliotiecznych :zdanij. Moskwa 1194.1. 
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wnętrz bibliotecznych. Młoda placówka ma więc przed sobą ogromne 
zadania do spełnienia. 

Doc. Paszczenko studiuje swoje problemy nie tylko na podstawie 
gorliwie gromadzonej literatury przedmiotu, ale również odbywa po
dróże badawcze. Był w Skandynawii, ma w projekcie Niemcy i Anglię. 
Nie są mu również obce nowości amerykańskie z lat powojennych. 
N a tle tej szerokiej znajomości przedmiotu Paszezenka wyrabia sobie 
własny pogląd, który ujrzymy w dojrzałej formie w nowym wydaniu 
jego monografii. Zanim się ona ukaże, spróbuję tutaj odtworzyć wra
żenia z rozmów w Bibliotece Lenina, z wszystkimi jednak zastrzeże
niami co do ścisłości i dokładności. jakie takim wspomnieniom przy
sługują. 

Według Paszczenki istnieją obecnie na świecie dwa główne śr·odo
wiska nowoczesnej myśli i praktyki w zakresie budownictwa biblio
tecznego: skandynawskie i amerykańskie. Budownictwo skandynaw
skie charakteryzuje się połączeniem czytelni i magazynu w jednolitym 
pomieszczeniu; ta zasada jest powrotem do starej tradycji i opiera się 
na przekonaniu, że czytelnik wziąwszy książkę z półki zechce z niej 
korzystać od razu w tym samym miejscu. Łączy się to oczywiście 
z ustawieniem systematycznym :zJbiorów w regałach. Pokazywane mi 
przez Paszczenkę plany i widoki wnętrz bibliotek szwedzkich miały 
duże, otwarte i nieraz rozgałęzione przestrzenie, które mieszczą prze
ważającą część księgozbioru, a zarazem służą czytelnictwu z wolnym 
dostępem do półek. Za charakterystyczną tendencję budownictwa 
skandynawskiego uważa również radziecki architekt jak najobfitsze 
wykorzystanie oświetlenia naturalnego. Na moją uwagę, że u nas 
swobodny dostęp dla szerokich kół czytelniczych do księgozbioru 
przedstawiałby pewne niebezpieczeństwo dla zasobów bibliotecznych, 
Fiodor Nikołajewicz wyjaśnia, że w Szwecji w szkołach średnich mło
dzież przechodzi specjalny kurs bibliotekoznawczy, a w ogóle od naj
młodszych lat dzieci uczą się oględnie obchodzić z książką i szanować 
pracę bibliotekarzy, co w następstwie pozwala bez obawy wprowa
dzić wolny dostęp do półek. 

Za znamienne dla amerykańskiego budownictwa bibliotecznego 
doc. Paszczenko uważa oszczędne gospodarowanie przestrzenią i ela
styczność (czy plastyczność) wnętrza, polegającą na możliwości łatwe
go przeorganizowania pomieszczeń, ze zmianą funkcji spełnianej 
w danym lokalu, co jest szczególnym celem stosowanej tam często 
konstrukcji modularnej. 
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Paszezenka syntetyzuje, stara się scalić najlepsze elementy nowo
czesnych pomysłów w spójną całość, dostosowaną do potrzeb radzie
ckich. Sugeruje on dla organizacji bibliotek radzieckich jak najdalej 
idącą specjalizację udostępniania według dziedzin wiedzy: dużo nie
wielkich (maksimum po 100 miejsc) czytelni i pracowni dla specjali
stów poszczególnych gałęzi nauki i dyscyplin, ze specjalnymi księgo
zbiorami podręcznymi. W Bibliotece Akademii Nauk ZSRR liczba ta
kich pracowni i czytelni zbliża się do stu. W pracowniach i czytel
niach maksymalne wykorzystanie światła dziennego i możliwie dużo 
miłych widoków przez okna dla czytelników w przerwach pracy -
oto postulat za przykładem szwedzkim. 

Wymieniliśmy z doc. Paszczenką nie tylko poglądy, ale również 

materiały: otrzymałem wzornik regałów bibliotecznych wykonany 
przez inż. Miejendorfa, wręczyłem mu swoje Problemy budownictwa 
bibliotecznego oraz szereg mikrofilmów z wydawnictw zagranicznych. 
Wymiana ta trwa dalej i po powrocie otrzymałem pocztą mikrofilm 
z szwedzkiego wydawnictwa o bibliotekach i archiwach. Oprócz tego 
wymieniliśmy adresy osób. związanych z naszymi tematami: otrzy
małem adres doc. Sacharowa z Leningradu, odwzajemniłem się adre
sem dyr. Gawreckiego z Ostrawy w Czechosłowacji. O swoim spotka
niu z Sacharowem piszę dalej. W wyniku nawiązania kontaktu po
między Gawreckim i Paszczenką nastąpiła żywa wymiana korespon
dencji, Paszezenka recenzuje prace Gawreckiego, Gawrecki jedzie do 
Moskwy w podróż badawczą - zaczyna się w ten sposób realizować 
wyrażona przez Paszczenkę nadzieja, że kontakty te mogą stać się 

początkiem słowiańskiej współpracy w tej dziedzinie. 
Do Leningradu pojechał z nami wicedyrektor Bielaziorow z Bi

blioteki Uniwersyteckiej w Moskwie ekspresem "Czerwona strzała", 
który t.r:asę 650 km przebiega w 10 i 1/2 godziny. Odbywały się wła-:
śnie ostatnie przygotowania do uroczystości 40-lecia Rewolucji Paź
dziernikowej; piękne miasto, prawdziwy rezerwat 18-wiecznej urba
nistyki, w odświętnej szacie, na Newie cała flotylla okrętów wojen
nych wspaniale iluminowanych od zmroku do świtu. W hotelu 
,.Astoria", gdzie nam przydZJielono apartamenty, delegacje z całego 
świata stanowią większość. Wśród takich nastrojów pełniliśmy swoje 
zadania, a więc ja starałem się odszukać ogniska prac w zakresie bu
dowania i urządzania bibliotek. 

Znajduje się taka placówka w Bibliotece Publicznej im. Sałtyko
wa-Szczedrina, w Oddziale Bibliotekoznawstwa, gdzie dowiedziałem 
się od kierowniczki,· kand. nauk. L K. Kirpiczowej, że niedawno roz-
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poczęto tam studia i doświadczenia nad przywróceniem zabytkowe
mu budynkowi Biblioteki właściwego mu wyglądu i wystroju z rów
noczesnym zracjonalizowaniem sposobu magazynowania ogromnych, 
liczących kilkanaście milionów jednostek a bardzo cennych zbiorów. 
W tym celu utworzono specjalną instytucję: Siektor pierspiektiwnogo 
p!anirowanija, pod kierunkiem Wsiewoloda Aleksandrowicza_ Marina. 
Kierowniczka Oddziału i kolega Marin byli tak uprzejmi, że nie tylko 
przeprowadzono ze mną konferencje i pokazano mi projekty, ale 
otrzymałem również dwie nie opublikowane prace W. A. Marina 
w maszynopisach uzupełnionych rysunkami i fotokopiami. 

Sześcioosobowa grupa Marina podjęła się opracowania sposobu 
zmagazynowania zbiorów Biblioteki w połowie tej przestrzeni, którą 
zajmują obecnie, uwolnienia przez to zabytkowych sal i uzyskania 
jeszcze rezerw na przybytki. Studia i doświadczenia nad zwartym ma
gazynowaniem były w czasie moich odwiedzin w pełnym toku. Rów
nocześnie kand. nauk M. N. Konowałowa, pracownik naukowy Od
działu Bibliotekoznawstwa, w pracy ogłoszonej w- trzecim tomie 
Trudow Biblioteki Sałtykowa-Szczedrina udowadnia z szeroką podbu
dową historyczną opartą na materiałach archiwalnych niewłaściwość 
ustawienia systematycznego w dużych magazynach zbiorów biblio
tecznych. Podobnego zdania jest też prof. Czebotariow, astronom 
i dyrektor Biblioteki Akademii Nauk w Leningradzie, który uważa, 
że w bibliotekach naukowych zbędne jest ustawienie systematyczne 
i wolny dostęp do półek, gdyż człowiek nauki powinien posiadać umie
jętność posługiwania się katalogami i bibliografiami w tym stopniu, 
aby były one dla niego kluczami. do księgozbioru i do literatury 
przedmiotu. 

Z tym większą ciekawością szedłem na spotkanie z doc. W asilim 
Fiodorowiczem Sacharowem, którego Paszezenka wskazał rpi jako 
pioniera wolnego dostępu do półek dla czytelników w Związku Ra
dzieckim. Sacharow jest kierownikiem Katedry Bibliotekoznawstwa 
w Instytucie Bibliotecznym im. Krupskiej w Leningradzie. Ogłosił 

on w r. 1931 pracę na ten temat, a zna rzecz również z własnej prak
tyki w dzielnicowej bibliotece związków zawodowych w Leningradzie, 
gdzie przez szereg lat stosował bezpośrednie udostępnianie czytelni
kom wprost z regałów. Z tych doświadczeń Sacharow wyciągnął wnio
ski, że przy systemie wolnego dostępu do półek niezbędny jest staran
nie przygotowany i dobrany personel, troskliwa kontrola oraz usta
wienie działowe względnie systematyczne z przydzieleniem do każde
g;J działu specjalisty-konsultanta dla czytelników. Sacharow zastrzegł 
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się, że jego specjalnością są biblioteki powszechne, ale na moją prośbę 
wypowiedział osobistą opinię na temat ustawienia księgozbiorów 
również w bibliotekach szkół wyższych. Jego zdaniem systematyczne 
ustawienie zbiorów może być uzasadnione dla księg.ozbiorów liczą
cych co najwyżej do 200 000 woluminów i to jest już bardzo wygó
rowana cyfra; powyżej tej granicy słuszne jest tylko ustawienie 
według formatów. 

W Leningradzie zwiedziłem ponadto Bibliotekę Główną Instytutu 
Górniczego jako "starszą krewną" Biblioteki AGH, w której pracuję 
od dziewięciu lat. Przyjął mnie bard:w życzliwie dyrektor Jewgienij 
Gieorgijewicz Anisimow, będący ponadto wykładowcą geografii i rze
czywistym członkiem senatu (naucznago sowieta). Biblioteka ma mniej 
więcej 850 000 jednostek zbiorów, ale w tym jakieś 100 000 są to ma
teriały zbędne, głównie przestarzałe podręczniki. Uczelnia ma około 
4 tys. studentów i 400 pracowników nauki. Bibltoteka zatrudnia 25 
pracowników licząc tylko zawodowych bibliotekarzy i bibliografów. 
Personel Biblioteki jest przeciążony pracą. Czytelnie dla studentów 
mają tylko 120 miejsc, dla pracowników nauki i dydaktyki - 15. 
Biblioteka mieści sl.ę w obrębie zabytkowego budynku, stanowiącego 
siedzibę Instytutu. 

Do Moskwy wróciliśmy znów "Czerwoną Strzałą'' i zastaliśmy 
miasto w śniegu. Zwiedziłem Kreml 17 listopada podczas przepięknej, 
słonecznej pogody i 5-stopniowego mrozu. Odjeżdżaliśmy do Polski 
żegnani serdecznie jeszcze na dworcu przez koleżanki i kolegów z Bi
blioteki Uniwersyteckiej, którzy tak ofiarnie cały czas pobytu opiek-J
wali się nami uprzedzając nasze życzenia. 

ZOFIA PRJZYBYŁO 
E-lka Gł. Alk;. Górn1K::z.IO'-!HU11ln.iJczej 
w K.ralko!Wile 

ZWARTE MAGAZYNOWANIE ZBIOROW W BIBLIOTEKACH 

Wzmożone tempo wzrostu zbiorów bibliotecznych przyczynia się 
do tego, że zagadnienie ich pomieszczenia i związany z tym problem 
racjonalnego wykorzystania powierzchni magazynów nabiera coraz 
to większego znaczenia. Nie jest to zagadnienie nowe i w praktyce 
bibliotecznej spotykamy się z rozmaitymi próbami jego rozwiązania, 
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jak np. budowanie i dobudowywanie celowo pomyślanych nowych 
pomieszczeń, ograniczanie gromadzenia do pewnych tylko dziedzin 
w poszczególnych bibliotekach specjalizujących się w określonych 

zakresach, współdziałanie grup bibliotek wystawiających wspólne 
składnice zbiorów, a redukujących indywidualne gromadzenie, mikro
reprodukcja tekstów na filmach, na mikrokartach i w mikrodruku, 
a wreszcie ostatnio także zwarte magazynowanie zbiorów. 

Ten właśnie na końcu wymieniony sposób- jeśli nie rozwiązania, 
to złagodzenia palącego problemu - jest tematem niniejszej pracy. 
Brak w polskiej literaturze bibliotecznej przykładów z tego zakresu 
skłania nas do zreferowania tego zagadnienia na podstawie literatury 
obcej. Pomysły te bowiem wydają się żywotne i należy się spodzie
wać, że prędzej czy później dojdzie i u nas do ich realizacji, a zazna
jornienie się ze stanem sprawy przyczynić się może do przygotowania 
polskich bibliotekarzy na tę chwilę. 

Stosunkowo mało uwagi udziela się u nas wśród bibliotekarzy tzw. 
sprawom technicznym. Nie jest to objaw pomyślny z uwagi na zwięk
szający się wpływ techniki na tok pracy bibliotecznej. Zastosowanie 
w działalności bibliotek nowych wynalazków i udoskonaleń technicz
nych wymaga teoretycznego opanowania tych zagadnień przez biblio
tekarzy i metodycznego przeprowadzania prób praktycznych. Spra
wami tzw. "magazynowania zwartego" zajmuje się wielu biblioteko
znawców zagranicznych. Są to np. tacy bibliotekarze, jak Amerykanie 
R i d er i M u 11 er, Słowak Gawr e ck i, Włoch G a Ił o, Francuz 
E l e t o n, Belg L i e b e r s, Anglik H i l l, Rosjanin M a r i n 
i wielu innych. nie wliczając w to inżynierów i architektów. Za ich 
pośrednictwem dowiadujemy się o compact storage, magasinage 
df'nse, seatfalatura compatta, Kompaktmagasinierung, kompaktnaje 
knigochranienije. Po polsku poJęciu temu odpowiada termin maga
zynowanie zwarte. Na czym ono polega? 

Podstawowym sprzętem magazynu bibliotecznego pozostaje od 
około czterech wieków zasadniczo taki sam regał wie lo półkowy, któ
rego wysokość, z biegiem czasu dostosowana została do wzrostu czło
wieka, by usunąć z magazynu drabiny. Nie przyniosło to bynajmniej 
radykalnej zmiany. Rzędy nieruchomych regałów z szeregami półek 
ustawione w odległościach dających dostęp do zbiorów - oto jedno· 
z najbardziej tradycyjnych urządzeń w bibliotece. 

Brak miejsca na przechowanie zbiorów wywołał już w drugiej po
łowie zeszłego stulecia próby zmian w tym układzie, zmierzające do 
intensywniejszego wykorzystania przestrzeni w magazynach. Np. 
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w bibliotece miejskiej Bradford (Anglia) ówczesny bibliotekarz H. G. 
Virgo wprowadził dodatkowe regały ruchome w formie drzwi na za
wiasach, umieszczone na istniejących regałach nieruchomych. Wcze
snym również przykładem są zainstalowane w r. 1886 w bibliotece 
Muzeum Brytyjskiego w Londynie ruchome regały innego typu: za
stosowano tam mianowicie dodatkowe regały Zilwieszone na szynach 
u góry i nasunięte na regały stałe; regały te rozsuwały się na boki lub 
wsuwały do rzędu odsłaniając znajdujące się za nirhi rzędy regałów 
nieruchomych. Przykładów takich było więcej i mnożyły się onee 
z biegiem czasu, zachęcając firmy przemysłowo-handlowe do produk
cji tego rodzaju urządzeń. 

Stosowane obecnie regały zwartego magazynowania można po
dzielić na trzy rodzaje: l. obrotowe, 2. szufladowe oraz 3. przesuwane 
licowo i bocznie. 

l. Typ o b r o t o w y, do którego należą wspomniane wyżej re
gały z Bradford, reprezentują wytwory dwóch firm w Stanach Zje
dnoczonych, a mianowicie S n e a d i A r t M e t a l. W systemie 
S n e a d podstawowym i powtarzalnym elementem układu są trzy 
rzędy regałów dwustronnych, przystawionych do siebie licami. Rząc 
środkowy jest nó.eruchomy, a w rzędach zewnętrznych poszczególne 
regały są osadzone na zawiasach i .otwierają się jak drzwi, dając do
stęp do własnej wewnętrznej strony i do regałów nieruchomych. Po
między potrójnymi rzędami regałów są przejścia szerokości 85 cm 
Jedna trzecia książek tak urządZ'onego magazynu jest dostępna bez 
otwierania ruchomych regałów, a mianowicie ta, która znajduje się 
na półkach zewnętrznych w rzędach regałów ruchomych. 

Firma A r t M e t a l produkuje regały Com-Pac-Case oparte 
na zasadzie drzwi dwuskrzydłowych i to w dwu odmianach. 

REG-AŁ 

NIERUCHOMY 
REGAt 

RUCHOMY 

• 
~---- --, 
l l 
l l 
L-----...J 

REGAŁ 

RUCHOMY 
W OTWARTEJ DOZYCJJ 

KIERUNEK RUCHU 
Rys. O. Objaśnienie oznaczeń umownych 
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W odmianie pierwszej do dwustronnego regału nieruchomego przy
tykają pary otwierających się w prawo i w lewo regałów ruchomych. 
W odmianie drugiej mamy z każdej strony jeszcze jedną warstwę 
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Rys. L Rzut poziomy przedstawiający funkcjonowanie regałów obrotowych 
systemu Snead. 

Rys. 2. Regały typu Snead 
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regałów jednostronnych; zewnętrzna para otwiera się obrotem o 180.~. 
dając dostęp do wewnętrznej, a wewnętrzna para otwiera się (przy 
otwartej zewnętrznej) do 90° dając dostęp do regałów nieruchomych. 

Rys. 3. Rzut poziomy regałów obrotowych typu Com-Pac-Ca firmy Art-Metal. 

2. Typ s z u f l a d o w y. Przykład daje firma H a m i l t o n 
(USA) produkująca zwarte bloki o nazwie H a m i l t o n - C o m p o, .,;ą 

l 

• 
l 

l l 

··---=· •• •• h---'1 

Rys. 4. Rzut poziomy regałów szufladowych. 

Przegląd Biblioteczny 1959 - 3 
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to jak gdyby "komody" na książki. Każda "komoda" składa się z sze
regu głębokich szuflad umieszczonych jedna nad drugą, a każda szu
flada ma trzy rzędy książek - jeden w linii czołowej grzbietami do 
prwdu szuflady i dwa w głębi po obu stronach szuflady grzbietami 

Rys. 5. Regał szufladowy typu Hamilton-Compo. 

Rys. 6. Szuflada z regału Hamilton-Compo w otwartej pozycji. 
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na boki. Te dwa rzędy są dostępne dopiero po wysunięciu :::.zuflady, 
która w tej pozycji trzyma się na odpowiednio urządzonych szynach. 

3. Typ prze s u w a n y, do którego należą wspomniane już wy
żej instalacje w Muzeum Brytyjskim z ubiegłego wieku, dzieli się na 
licowy i boczny. 

a) Typ p r z e s u w a n y l i c o w o najlepiej może reprezentuje 
patent szwajcarskiego inżyniera Hansa Ingolda z nazwą firmową 

C o m p a c t u s - I n g o l d. Zestawione licami dwustronne regały 
tworzą zwarty blok i spoczywają na szynach prostopadłych do linii 
licowej regałów. Pomiędzy dwiema szynami, po których toczą się 
kółka ruchomych regałów, przeprowadzona jest trzecia szyna, po
ciągowa, połączona z motorem. Przy każdym regale jest dźwignia, któ
t·ej obrót powoduje, że zapadka znajdująca się u dołu regału wchodzi 
w odpowiedni otwór szyny pociągowej i po uruchomieniu motoru blok 
regałów zostaje rozsunięty w żądanym miejscu, dając dostęp do zbio
rów. Blok regałów można otwierać w dowolnym miejscu i prze~uwać 
na prawo lub na lewo, zależnie od miejsca, skąd chcemy viydostać lub 
gdzie chcemy umieścić książkę. Przemieszczanie bloku regałów może 
się dokonywać całkowicie napędem elektrycznym (Compactus auto
matique). Dla zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom w każdy regał 
wmontowany jest ochronny wyłącznik, który może być otwarty tyl
ko tym kluczem, co i wyłącznik w punkcie rozruchu. Jeżeli pracow
nik magazynu chce zamknąć p:t:zejście między licami regałów, to musi 
w tym celu otworzyć swoim kluczem ochronny wyłącznik, a następ
nie wyjść z przejścia i tym samym kluczem włączyć prąd w punkcie 
rozruchu; dopiero wówczas motor zacznie pracować. 

W r. 1952 inż. Ingold udoskonalił swój patent, zastępując szynę 
pociągową liną stalową. Nieduży motor ciągnie długą linę stalową, 
o którą zaczepiają się regały za przesunięciem lewarka, znajdującego 
się na każdym poszczególnym regale w bocznej ściance - ten jeden 
gest wystarczy, nie trzeba chodzić do miejsca rozruchu. Słaba moc 
motoru zapewnia bezpieczeństwo nawet w przypadku pozostawania 
pomiędzy regałami w momencie ich zwierąnia się. Odmiana ta nazy
wa się półautomatyczna, ponieważ bloki regałów można przesuwać 
również ręcznie. 

b) Typ p r z e s u w a n y b o c z n i e opisany wyzeJ w swej 
formie pierwotnej, użytej w Muzeum Brytyjskim przed przeszło 

70 laty, widzimy zwielokrotniony w produkcie firmy A m e s pod 
nazwą S t o r- M o r. Mianowicie zamiast jednego rzędu przesuwa
nych regałów, przystawionych do rzędu regałów nieruchomych, w sy-
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-Rys. 7. Rzut poziomy regałów prŻesuwanych licowo. 

ClO CJO oa 

Rys. 8. Regały typu Compactus-Ingold 



ZWARTE MAGAZYNOWANIE 37 

sternie Stor-Mor mamy kilka warstw ruchomych regałów przesuwa
nych bocznie. Ostatni wewnętrzny rząd, nieruchomy, jest dłuższy od 
rzędów regałów ruchomych. Powstaje w ten sposób przestrzeń do 
przesuwania regałów ruchomych w bok. Regały ruchome mogą się 
toczyć na kółkach lub ślizgać po szynach. Po przesunięciu regału 
w bok otrzymuje się dostęp do regału znajdującego się poza nim. 

Inny rodzaj regałów przesuwanych bocznie produkują firmy Ha
milton i Libraco. Zestawione licami zwarte bloki dwustronnych rega
łów dają tu dostęp do zbiorów przez wysuwanie ich bokiem w przej
ścia pomiędzy blokami, co odbywa się ślizgiem po szynach lub tocze
niem na rolkach z łożyskami kulkowymi (system Vernier). Wysunięty 
w przejście regał odslania oba swe lica, dając dostęp do półek. 

Rys. 9. Rzut poziomy regałów ruchomych przesuwanych bocznie. 
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Dany tu pobieżnie opis systemów nie wyczerpuje oczywiSCle ani 
całego mnóstwa ważnych szczegółów, ani ilości rodzajów używanych 
i proponowanych urządzeń. Są to tylko przykładowo wymienione 
okazy głównych typów ruchomych urządzeń zwartego magazynowa
nia. Dają one oszczędność miejsca nieraz bardzo znaczną. Ale 
oszczędności miejsca poszukiwano jeszcze ria innych drogach lepszego 
wykorzystania przestrzeni w magazynie. W literaturze przedmiotu 
znajdujemy rozważania, obliczenia i opisy doświadczeń, które zdu
miewają trafnością i sumą wiedzy rzeczowej; zmusza to nas do re
fleksji, jak wiele jeszcze u nas bibliotekoznawstwo musi sobie przy
swoić z dorobku światowego na tym polu. 

Dziewięć lat temu ukazała się monografia F r e m o n t a R i d e r a, 
stanowiąca niewątpliwie przełom w zakresie bibliotekoznawczego 
rozpatrywania- pojemności magazynu książek. Analiza dotychczaso
wego magazynowania dokonana została przez Ridera w dwóch kie
runkach. Z jednej strony w obecnych magazynach już na pierwszy 
rzut oka widać, że przejścia pozostawione dla dostępu do książek 
znajdujących się na regalach zajmują powierzchnię znacznie większą 
niż same regały. Obliczony przez Ridera Śtosunek między kubaturą 
przejść a kubaturą regałów wyraża się mniej więcej w proporcji 65% 
do 35°/o. Z drugiej strony w gabarytach samych regałów mamy ana
logiczną sytuację, jeśli porównać przestrzeń zajętą przez konstrukcję 
regałów wraz z luzami na półkach za książkami i ponad nimi w prze
ciwstawieniu do kubatury wykorzystanej przez same książki; i tutaj 
również przestrzeń nie zajęta przez książki jest większa, a stosunek 
między kubaturą wolnej przestrzeni i konstrukcji regałów a kubaturą 
książek przedstawia się także mniej więcej jak 65% do 350/o. Z obli
czeń tych wynika, że w obecnych ~agazynach 901l/o przestrzeni zaj
mują przejścia i regały, a tylko 100/o kubatury wypełniają książki. 
Stąd wniosek, że jeśli zmniejszyć przestrzeń nie zajętą przez książki 
tylko o lOOfo (tj. z dziewięćdziesięciu procent do osiemdziesięciu), to 
podwoimy pojemność magazynu. 

Rider wysunął stąd daleko idące wnioski praktyczne przeprowa
dzając w bibliotece, której był dyrektorem, dwie operacje: L zamienił 
systematyczny układ książek na formatowy, 2. zmienił metodę usta
wiania książek na półkach, kładąc je grzbietem do góry. Dzięki temu 
zwiększyła się pojemność regału. W rezultacie tych zmian Rider uzy
skał zwiększenie pojemności magazynu o 50%. 

Analiza dokonana przez Ridera wykazała, jak mało wydajny był 
dotychczasowy system maĘazynowania, którego zatem nie można 
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uznać za miarę pojemności magazynu. Rider uzasadnił swymi obli
czeniami konieczność rozszerzenia sporadycznie zdarzającej się już 
pr·redtem praktyki zwartego magazynowania i pobudził do dalszych 
prac badawczych w tym kierunku. W monografii swej Rider dał rów
nież przykład ścisłości traktowania tego zagadnienia i następne prace 
z tego zakresu nie mogą już zejść poniżej tego poziomu, o ile chcą 
stanąć na wysokości zadania. Metody ,,na oko" w ocenie pojemnośd 
magazynu po rozprawie Ridera nie mogą już uchodzić za wystar
czające. 

O ogromnej żywotności i aktualności zwartego magazynowania 
świadczy trwałe zainteresowanie, jakie wywołało ono wśród bibliote
karzy całego świata. W wielu bibliotekach przeprowadza się ścisłe 
badania, by ·zmniejszyć możliwie do minimum ryzyko związane 
z ewentualnym zastosowaniem tego typu magazynowania. Stąd też 
opracowania tego zagadnienia cechuje obiektywizm, dokładność i rze
czowość. 

Amerykański bibliotekarz T. H. M u Ił er w swoich publikacjach 
poświęconych problemom zwartego magazynowania zajmuje się 
szczegółową analizą kosztów związanych z zaprowadzeniem instalacji 
zwartego magazynowania, rozpatrując z tego punktu widzenia najbar
dziej typowe urządzenia produkowane przez poszczególne firmy. 
Muller wysuwa szereg problemów, nad którymi biblioteka winna się 
zastanowić w wypadku, gdy się decyduje na zaprowadzenie instala
cji zwartego magazynowania. Wymienia wśród nich takie czynniki, 
jak: l. koszt magazynowania w przeliczeniu na l półkę, 2. sprawność 
mechaniki ruchomych regalów, 3. względna dostępność i widzialność 
książek, 4. sprawność ustawiania książek na półkach, przechowywcl
nia i wydobywania z półek. 5. łatwość umieszczania widocznych na
pisów informujących o zawartości regału, 6. dostosowanie urządzenia 
do rozmiarów i proporcji rozporządzalnej powierzchni podłogi, 
7. przystosowanie półek i szuflad do rodzaju przechowywanego mate
riału bibliotecznego, 8. problem bezpieczeństwa zbiorów i obsługi, 
9. względna cisza i spokój przy operowaniu urządzeniem, 10. wygląd 
(tzw. estetyka), 11. przystosowalność urządzenia do gromadzenia ma
teriałów nieksiążkowych, 12. możliwość przywrócenia magazynowa
nia nie zwartego. Tak wszechstronnie przeprowadzona analiza zwar
tego magazynowania pozwala uniknąć ewentualnych niespodzianek 
w wypadku jego zastosowania. 

Zwarte magazynowanie spotkało się z przycpylną oceną znanego 
wśród bibliotekarzy i archiwistów całego liwiata Istituto di Patologia 
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del Libro w Rzymie. Niewątpliwa zaleta zwartego magazynowania, 
mianowicie duża oszczędność miejsca w magazynach i wygoda per
sonelu, który przebiega jedną trzecią tej przestrzeni co przy normal
nym ustawieniu, skłoniła Instytut do bliższego zainteresowania się 
systemami regałów ruchomych. M. G a 11 o - autor artykułu o rega
łach ruchomych, zamieszczonego w BoZZettino dell' Istituto di PatoZo
yia deZ Libro - uzależnia stosowanie zwartego magazynowania od 
typu biblioteki, od potrzeb w zakresie dostępności księgozbioru. Jego 
zdaniem korzystniej jest magazynować przy pomocy systemu zwarte
go książki rzadko zamawiane, czasopisma zdezaktualizowane itp., 
jakkolwiek z drugiej strony uważa on, że można ten system magazy
nowania wprowadzić z powodzeniem także dla księgozbiorów pod
ręcznych, mieszczących się w czytelniach i informatoriach. 

Mimo niewątpliwych zalet, zwarte magazynowanie nie zapewnia 
jednak najdoskonalszych warunków konserwacji książki, ponieważ 

ruch powietrza jest częściowo wyeliminowany. Dlatego zaprowadze
nie zwartego magazynowania wymaga sztucznej wentylacji. M. Galio 
proponuje dodatkowo dla celów wentylacji zastosowanie dziurkowa
nych (perf~rowanych) ścianek bocznych w regałach. aby przez nje 
mogło przenikać powietrze do wnętrza regału. W wypadku instalo
wania zwartego magazynowania w starym budynku trzeba upewnić 
się, czy stropy wytrzymają ciężar ok. 500 kg/m2 oraz czy system ten 
nie popsuje estetycznego wyglądu magazynu. Wiele uwagi i miejsca 
poświęca M. Galio przejściu z magazynowania typu tradycyjnego na 
zwarte, podaje formuły kalkulacji ilości zbiorów i ilości zwartych 
regałów, by uniknąć zbyt wysokich kosztów przy zaprowadzaniu no
wej instalacji. 

W Związku Radzieckim zainteresowanie problemami zwartego 
magazynowania datuje się nie od dzisiaj i ma już pewne tradycje, 
ł:}czące się z działalnością architekta F. N. Pasz c z e n ki, specjali
sty od zagadnień budownictwa bibliotecznego. W r. 19'39 projektował 
on urządzenie zwartego magazynu dla nowego budynku Biblioteki 
Akademii Nauk ZSRR w Moskwie, a w okresie powojennym -
w r. 1948 - tego typu magazyn został zaprojektowany pr_zez archi
tektów K. Gutina i F. N. Paszczenkę dla budującej się obecnie Pu
bJicznej Karelafińskiej biblioteki w Petrozawodzku. Niedawno, bo 
w 1957 r. zastosowano ruchome regały na doświadczalnym odcinku 
magazynu w Państwowej Publicznej Historycznej Bibliotece 
w Moskwie. 
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Niezależnie od tego, poszukiwania nowych dróg w organizacji ma
gazynów bibliotecznych w celu racjonalnego wykorzystania ich po- . 
v.'ierzchni są prowadzone w dwóch ośrodkach: w Moskwie w Gabine
cie Naukowo-Metodycznym przy Bibliotece im. Lenina pod kierow
nictwem doc. F. N. Paszczenki i w Leningradzie w Bibliotece Pu
blicznej im. Sałtykowa-Szczedrina, gdzie powołano Sektor Flanowa
nia Perspektywicznego, pracujący pod kierunkiem W. A. M a r i n :1. 

Obie te placówki nie współpracują ze sobą, charakter i metody ich 
pracy są odmienne, jakkolwiek działalność jednej i drugiej jest nasta
wiona w szczególności na racjonalizację układu zbiorów w ~Starych 
magazynach wielkich b~bliotek. Jest to zrozumiałe wobec faktu, że 
obie placÓwki powstały przy największych bibliotekach Związku Ra
dzieckiego, że powołały je do życia i wyznaczają kierunek ich pracy 
praktyczne potrzeby tych bibliotek. 

Gabinet Naukowo-Metodyczny w Moskwie, pracując w oparciu 
o własne tradycje i doświadczeni~, dochodzi do rezultatów zgodnych 
z wyn~kami prac w innych krajach; taki wniosek można wyciągnąć 
na podstawie artykułu opublikowanego przez F. N. Paszczenkę i G. 
Mejendorfa w nrze 2 czasopisma Bibliotiekar' z r. 1956, w którym znaj
dujemy podobne koncepcje układu ruchomych regałów, jak w rozpa
trywanych wyżej systemach stosowanych w USA i w krajach Zachod
niej Europy. 

Natomiast Sektor Flanowania Perspektywicznego w Leningradzie 
rozpoczął swoją pracę od zapoznania się z opublikowaną za granicą 
literaturą tego przedmiotu. W. A. Marin, wychodząc z założeń F. Ri
dera o konieczności zmniejszenia stosunku między kubaturą wolnej 
przestrzeni a kubaturą książek wewnątrz regału, poprowadził w tym 
kierunku swoje badania osiągając dobre wyniki. W. A. Marin jest 
zdecydowanym zwolennikiem formatowego układu książek na pół
kach w magazynach wielkich bibliotek 1 nie tylko dlatego, że jest on 
z punktu widzenia wykorzystania przestrzeni bardziej ekonomiczny 
niż układ systematyczny, ale również dlatego, że stwarza możliwości 
bardziej racjonalnego i celowego projektowania urządzeń bibliotecz
nych. 

Wychodząc z takich założeń, W. A. Marin przeprowadza doświad
czenia zmierzające do możliwie dokładnego ustalenia typowych for
matów książek i przystosowania do nich wielkości regalów i wielkości 
odstępów między pólkami. Uważa on za celowe wyrzec się w biblio-

1 W Biibliotece Sałtykowe-Szcze<irina wielomilionowy księgozbiór ułożony 
jest dz~ałowo. 
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tekach jednolitego typu regału o podstawie 450 mm X 1000 mm, 
., a zacząć wprowadzać do magazynów bibliotecznych różne typy rega
łów o różnych podstawach. Zgodnie z jego obliczeniami dla książek 
o wysokości grzbietu od 17,5-21 cm wystarczająca głębokość dwu
stronnego regału wyniesie 30 cm, zamiast ogólnie przyjętych 45 cm. 
Odpowiednio do tego dla książek od 21-23 cm dostateczną będzie 
głębokość regału 38 cm. a dopiero dla książek od 23-27 cm wyso
kości możemy pozostać przy regale o podstawie 45 cm. Wstępne obli
czenia przeprowadzone przez Marina wykazały, że jeżeli w ten sposób 
zmienimy stosunek między kubaturą regałów a kubaturą znajdują
cych się w nich książek, to pojemność magazynu wzrośnie o 50°/o 
w porównaniu z przyjętym w magazynach tradycyjnym systemem 
regałów jednolitego typu. 

Dla wprowadzenia w życie proponowanych przez Marina zmian, 
tj. przestawienia układu systematycznego na formatowy oraz zasto
sowania różnych rozmiarów regałów w zależności od wielkości ksią
żek, podstawowe znaczenie ma problem właściwego ustalenia typo
wych formatów woluminów. Ponieważ jest to zagadnienie w praktyce 
bibliotecznej jeszcze nie sprecyzowane ściśle, więc Marin poświęcił 
wiele uwagi i czasu jego uporządkowaniu, narazie dla książek i bro
szur wydawanych w Związku Radzieckim. Ustalił, że najwłaściwszym, 
najbardziej ekonomicznym będzie układ dzielący książki na 8 forma
tów według wysokości grzbietu, przeprowadzony z dokładnością do 
8 mm. Podana przez Marina skala formatów obejmuje wszystkie 
książki i broszury produkowane przez przemysł poligraficzny ZSRR, 
z wyjątkiem wydawnictw typu albumowego i atlasów, co nie stanowi 
jednak więcej jak 1°/o całej produkcji wydawniczej. Praktyczne za
stosowanie tego systemu formatowego daje według obliczeń Marina 
oszczędność l półki na każdym regale, aby to jednak zrealizować, trze
ba mieć regały z ruchomymi półkami, których odstępy można dowol
nie regulować. 

W Bibliotece Sałtykowa-Szczedrina przeprowadzono doświadcze
nia z metodą szufladowego (jaszczicznogo) magazynowania książek. 
Dokonano tego eksperymentu na książkach nie przekraczających 

20 cm wysokości. Ich rozciągłość przy układzie grzbietowym (jedna 
obok drugiej) wyniosła więcej niż 1500 m. Dzięki zastosowaniu dla 
tych książek przechowywania szufladowego uzyskano <;>k. 60 m 2 do
datkowej powierzchni. Obliczenia wykazują, że przy szufladowym 
sposobie magazynowania możemy zmieścić na l m 2 powierzchni 25 m 
książek ustawionych kolejno jedna za drugą, tzn. możemy zwiększyć 
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pojemność magazynu więcej niż dwa razy. Już z tego krótkiego prze
glądu prac i badań przeprowadzanych w bibliotekach Związku Ra
dzieckiego nad zwartym magazynowaniem widzimy,' że nie po~ostaje 
ono w sferze teoretycznych rozważań. ale od dawna już znajduje 
praktyczne zastosowanie. 

W Czechosłowacji problemami zwartego magazynowania zajmuje 
się od niedawna D. Gawr e ck i, dyrektor Państwowej Biblioteki 
Naukowej w Ostrawie. Ma on pewne własne koncepcje dotyczące 
układu regałów ruchomych, dające według jego obliczeń jeszcze 
większą oszczędność przestrzeni niż w systemach stosowanych za 
granicą. 

Jako przykład aktualnie planowanych i wykonywanych instalacji 
zwartego magazynowania można przytoczyć założenie z początkiem 
1958 r. regałów typu Compactus-Ingołd w bibliotece uniwersyteckiej 
{King's College Library) w Aberdeen (Szkocja). Magazyn znajduje się 
w podziemiach budynku bibliotecznego, jest przeznaczony dla książek 
rzadko używanych. Jest on w stanie pomieścić ok. llO 000 wolumi
nów, podczas gdy przy magazynowaniu tradycyjnego typu na tej sa
mej przestrzeni mogłoby znaleźć pomieszczenie tylko 45 000 wolu
minów. 

Również w projekcie nowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Moskwie planuje się założenie instalacji zwartego magazynowania, 
a według wypowiedzi I. Pietrowa 2 w ogóle w Związku Radzieckim 
przewiduje się konieczność szerokiego stosowania zwartego magazy
nowania. 

Systemy zwartego magazynowania stanowią niewątpliwie postęp 
w zakresie konstrukcji magazynów bibliotecznych i organizacji księ
gozbiorów, zapewniając nie tylko dużą oszczędność miejsca, ale rów
nież odpowiednią higienę książki i lepsze warunki pracy personelu 
magazynowego. Łagodzą one w bardziej racjonalny sposób chroniczny 
problem braku miejsca w magazynach bibliotecznych i w tym leży 
ich przewaga nad innymi dotychczas stosowanymi próbami rozstrzyg
nięć tego zagadnienia. Nic więc;,_dziwnego, że zwarte magazynowanie 
jest już z powodzeniem stosowane w wielu bibliotekach za granicą, 
że istnieją tam firmy produkujące tego rodzaju instalacje dla maga
zynów, przy czym systemy te są stale modyfikowane i udoskonalane 
i w dalszym ciągu skupiają zainteresowanie i uwagę zarówno świata 
bibliotekarzy jak inżynierów i architektów. 

2 Bibliotiekar• 1958 s. 54. 
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N a zakończenie tego przeglądu urządzeń zwartego magazynowa
nia pozostaje mi tylko wyrazić podziękowanie dyr. Drahoslavowi 
Gawreckiemu z Państwowej Biblioteki Naukowej w Ostrawie za uży
czenie Bibliotece AGH tłumaczonych na język czeski szwedzkich 
artykułów o zwartym ·magazynowaniu, kol. W. A. Marinowi z Biblio
teki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie za udostęp
nienie nieopublikowanych prac z zakresu własnych studiów i doświad
czeń nad problemami zwartego magazynowania, dyr. Biblioteki Głów
nej AGH Władysławowi Piaseckiemu za cenne informacje i okazaną 
pomoc oraz kol. Marii O leszek za wykonanie rysunków. 
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ARCHIWALNE I BIBLIOTECZNE UDOSTĘPNIANIE ZBIOROW 
RĘKOPIŚMIENNYCH 

Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów rękopi

śmiennych stanowi wspólną płaszczyznę, na której równolegle roz
wija się działalność archiwów i bibliotek naukowy~h. Różna geneza 
obu typów instytucji i różne funkcje społeczne, jakie spełniały i speł
niają archiwa i biblioteki, wpłynęły na ich różny punkt widzenia w tej 
sprawie. Rękopisy były gromadzone w różnych epokach przez jedno
stkę lub organizację społeczną bądź dla umożliwienia rozwoju wiedzy 
o człowieku i świecie, bądź dla udokumentowania praw i regulowa
nia stosunków pomiędzy ludźmi w życiu zbiorowym. Zbiory pierw
szego typu wytworzyły pojęcie i instytucję biblioteki, drugie zaś sta
ły się archiwami. 

Po wynalezieniu druku, najdogodniejszego środka upowszechnia
nia tekstów, biblioteki rozrastały się przede wszystkim jako usyste
matyzowane zbiory książek drukowanych; zbiory rękopiśmienne, wy
magające odrębnych metod opracowania i udostępniania, tworzą 

w wewnętrznej organizacji bibliotek odrębne działy. 
Archiwa rozszerzały swoje zasoby w miarę rozwoju form ustrojo

wych: od zbiorów jednostki piastującej jakąś władzę polityczną lub 
gospodarczą do zbiorów wszelkiego rodzaju stowarzyszeń i organiza
cji społecznych z państwem jako drganizacją najwyższego rzędu na 
czele. 

W miarę rozwoju nauk historycznych i ekonomicznych archiwa 
obok swych zadań podstawowych w zakresie dokumentacji prawnej 
zaczęły, "podobnie jak biblioteki, spełniać rolę warsztatów pracy nau
kowej udostępniając coraz szerzej swe zbiory dla celów badania 
przeszłości; wyłączone od tego były jedynie dokumenty stanowiące 
przedmiot aktualnej polityki państwowej. 

W Polsce, pozbawionej przez dłuższy okres własnej państwowości 
i podzielonej pomiędzy trzy zaborcze organizmy państwowe, archiwa 
były w XIX i na początku XX wieku narzędziem władzy i admini
stracji wrogiej narodowi i z tej przyczyny były również w większej 
mierze niedostępne dla nauki polskiej. W tym okresie nastąpił ogrom
ny rozwój zbiorów prywatnych, bibliotek fundacyjnych i różnych 
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ośrodków naukowych, które w swych zbiorach rękopiśmiennych gro
madziły także archiwalia o znaczeniu ogólnopaństwowym, by zapo
biec ich zaprzepaszczeniu i udostępnić je nauce polskiej poza archi
wami. 

Po odzyskaniu własnej państwowości st06unki te uległy zasadni
czej zmianie. Przy organizowaniu państwowych archiwów polskich 
a1:chiwiści obok podjęcia akcji rewindykacyjnej w stosunku do państw 
obcych sformutowali również postulaty restytucji archiwaliów pań
stwowych ze zbiorów prywatnych i bibliotek naukowych. Za jeden 
z argumentów posłużył fakt niedostępności dla nauki zbiorów pry·· 
watnych, zależnych od woli właściciela. 

Ostatnia wojna oprócz strat i zniszczeń, wynikłych wskutek dzia
łań wojennych bądź celowej akcji niszczycielskiej wroga w stosunku 
do zabytków kultury polskiej, przyniosła nową dezorganizację w sta
nie posiadania archiwów i bibliotek polskich, powodując przemie
szczenie i rozproszenie zbiorów. 

Po wojnie wobec kształtowania nowych stosunków społecznych 

w ustroju socjalistycznym archiwa weszły w o~res dalszej rozbudowy. 
Wskutek zniesienia wielkiej własności rolnej zostały włączone do 
zbiorów państwowych archiwa prywatne, rodowe, tzw. podwor
skie, a jako rezultat upaństwowienia środków produkcji przemysło
wej przejęte zostały również archiwa fabryczne i przemysłowe. Je
dnocześnie nastąpiło rozszerzenie zadań archiwów w dziedzinie służby 
nauce i oświacie. 

Archiwiści polscy przeżywając niejako swój "okres burzy i napo
ru" uznali moment ten za odpowiedni, by równocześnie z rozbudową 
sieci archiwalnej dokonać ostatecznego uregulowania trzydziestolet
nich blisko sporów z bibliotekami o przechowywanie archiwaliów. Za 
podstawę miał służyć nowy dekret z dnia 29 III 1951 r. o archiwach 
państvrowych i pojęcie państwowego zasobu archiwalnego, zdefinio
wane następnie w rozporządzeniach Rady Ministrów z 26 IV 1952 
i z 19 II 1957 r. 1 W podwójnym tomie (19/20) Archeionu z 1951 r., po
święconym zagadnieniom metodycznym archiwistyki polskiej, za
mieszczone zostały dwa artykuły P. Bańkowskiego 2 i A. S te belskie
go 3 • których celem było sformułowanie teoretycznej podstawy dla 

1 Już po złożeniu artykułu nastąpiła dalsza zrniarrta przepisów o :państwo
wym zasobie archiwalnym. {Por. iiilformacje na s. 185). 

2 Piotr B a ń .k. o w s .k. i: ATchiwalia i biblioteczne zbioTy rękopiśmienne. 
Archeion t. •19tf2{): 195<1 s. 217-212'9. 

3 Adam S t e b e l ski: Rękopis archiwalny i bibUoteczny .. Tann:że s. 23()-... 
240. 
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scalania zbiorów rękopiśmiennych. Zanim artykuły te ukazały się 

drukiem, została przeprowadzona nad nimi dyskusja na zjeździe dy

rektorów archiwów w Otwocku (12 maja 1949 r.) z udziałem zapro

szonych przedstawicieli bibliotek naukowych. W wyniku dyskusji 

uzgodniono poglądy archiwistów i bibliotekarzy na pewne grupy zbio

rów rękopiśmiennych jako bezspornie archiwalne lub bezspornie bi

blioteczne, część jednak pozostała jako materiał sporny pomiędzy 

archiwami i bibliotekami. Scalanie archiwalno-b:iJblioteczne wywołało 

wiele zastrzeżeń. Miało się ono odbywać dopiero po zewidencjonowa

niu całego zasobu zbiorów rękopiśmiennych. Tymczasem jednak 

wbrew opinii bibliotekarzy dokonano wkrótce wydzielenia materiału 

uznanego za archiwalny z trzech ·bibliotek naukowych: Biblioteki 

Narodowej, zbiorów dawnej Biblioteki Czartoryskich w Muzeum Na

rodowym w Krakowie i Biblioteki im. H. Lopacińskiego w Lublinie. 

Scalanie to, przeprowadzone dość pośpiesznie i bez należytego przy

gotowania, dało wyniki jak dotąd raczej ujemne dla stanu udostęp

niania scalanych zbiorów, jak to postaram się daleJ wykazać. 

Wspomniane dwa artykuły z 1951 r. stanowią dotychczas najnow

sze sformułowanie punktu widzenia archiwistów na sprawę podziału 

zbiorów rękopiśmiennych między archiwa i biblioteki. W odpowie

dzi ukamł się w r. 1956 w Przeglądzie Bibliotecznym artykuł B. Ho

rodyskiego 4, który głównie polemizował z próbą teoretycznego sfor

mułowania istoty dwu odmiennych typów rękopisów: archiwalnego 

i bibliotecznego-. przeprowadzoną przez Stebelskiego. Poza tym podał 

nowe definicje obu typów rękopisów i postulaty ze strony bibliotek 

naukow.ych. 
W szczegółowej dyskusji prowadzonej od dawna przez archiwistów 

i bibliotekarzy główny nacisk był położony na sprawę właściwości 

archiwów i bibliotek dla gromadzenia i przechowywa

n i a odpowiednich rodzajów źródeł rękopiśmiennych. Sprawa ich 

u d o s t ę p n i a n i a była poruszana raczej ubocznie, tymczasem 

ma ona znaczenie chyba rozstrzygające, gdyż "ostatecznym kryte

rium rozgraniczenia zbiorów archiwalnych i bibliotecznych musi być 

jedynie wzgląd na dobro nauki ... " 5 • Obecnie zarówno archiwa jak 

biblioteki spełniając zadania warsztatów naukowych powinny mieć na 

celu przede wszystkim udostępnienie zbiorów, a więc właściwe opra

cowanie ich zawartości treściowej i informację o ich rozmieszczeniu. 

4 Bogdatn H o r o d y ski: Z pogranicza bibliotekarstwa i archiwistyki. P.rz. 
bi'b1iot. R. 24: 1956 s. 201 -212. 

5 B. H o r o d y s k i, o. c. s. 211. 
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Wszelkie zmiany w stanie posiadania poszczególnych instytucji wobec 
braku dostatecznej ewidencji zbiorów i bez opublikowania informacji 
o nich powiększają jedynie dezorientację wśród korzystających z nich 
pracowników nauki i utrudniają dostęp do nich. 

Pomiędzy metodą udostępniania zbiorów w archiwach i metodą 
biblioteczną istnieje zasadnicza różnica. Metoda archiwalna, wytwo
rzona na podstawie wieloletnich doświadczeń, jest oparta na zasadzie 
przynależności kancelaryjnej, ostatnio zwanej zasadą przynależności 
zespołowej. Jest to metoda opracowania zespołowego zbiorów pocho
dzących z określonych urzędów, instytucji i organizacji życia zbioro
wego. Współczesne sformułowanie tej metody przez K. Konarskiego 6 

jest następujące: ,.co w zespole powstało, to w zespole, w tym samym 
składzie i układzie zachowane i przechowywane •być na zawsze po
winno". A dalej charakteryzując znaczenie tej metody i jej konse
kwencje Konarski pisze: 

Jest ona wyrnrz.em ten ·wilęzli IW1€IWIIlętrnn:ej~, j.alkia zaclłrodzli. z ~·ednąi 
srtlrOIIly międZ(Y !PO'S~ególnymi ektami 2JeSłtl'(>'łu, z '<l:nug,iej - między 

aktami a urzędem, z j·akiego zespół poahodzi. z.wią:zJki te sprawiają, 
że zespół powinien być i powstać j-ednolitą, ZIW.a.Ttą i niepodzielną 
całością. 

llVIożna zamiknięty zesa>ół tozbić, zdeikom.pletO'Wiać, rozproszyć, 

ale nie m0Żi!1a go powiększyć ani o jeden postronny fascykvł. Nie 
było by /tam dlań miejiSCa. 

Porządek archiwalny, według S tebeiskiego 7 , zmierza "do przywró
cenia lub utrzymania takiego porządku w układzie akt, w jakim na
gromadziły się one w kancelarii". Opisując porządkowanie akt Ste
belski stwierdza 8 : 

Ro:zpozne.nie pr.z)'IIllaleiności atkt do zespołu opierla się przede 
wszystkim na uchwycenilU wzroki·em zewnętrz.ny•ch cech akt.u 
i porównaniu ich z takimiż cechami innych a:kt dia uchwycenia 
.z:a1Cił1odzącej torż.siamości i!JuJb odundenll10Śeli [.,.] Zd'lłiiV.Ia· IS!i~ rteż, re []lioe 
ma ich wc.a1a i ustalenie !kiancelaryjnej iprzynal€.zn.ości aktu moż
liwe jest tylko drogą sięgnięc-ia do j.ego .zawartoś·ci, Ale i w tym 
wy:padku chadzi o ZJbadanie cech zewnętrzmych IPism, które srta
nOIWią tę .zaJWartość, a nie o Zlarpoznanie się z ich treścią. Ta oko
liczność wchodzi w :nachulbę j·ed!Ynie wówCZJaS, gdy roZipOzrumie 
zewnętrzne nie da~e pe'Wilej odpowiedzi. 

6 Kaz.imierz !K o n a r s k :i:: Podstawowe zasady archiwistyki. .A.rlcheiOill 
t. •19{20: ,1951 IS. 47. 

7 Adam S t e ib e l s k i: Porządkowanie akt. T•a.mże s. 105~ 
s Tamże s. 112. 
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Istotną więc cechą opracowania archiwalnego, jak z tego wynika, 
jest to, że opiera się· ono na cechach zewnętrznych, w wyjątkowych 
tylko wypadkach sięga do treści. Wobec masowego charakteru akt 
i mnogości zasobów w archiwach jest to zresztą zrozumiałe. 

Metoda biblioteczna polega na jednostkowym opracowaniu każ
dego rękopisu, zastosowanym odpowiednio do różnorodnych form 
jego występowania. Do niedawna panowała nawet ZJbyt duża dowol
ność w katalogowaniu rękopisów w różnych bibliotekach. Dopiero 
oprac0wane na podstawie wielu dyskusji Wytyczne opracowania rę
kopisów w bibliotekach polskich, uznane zarządzeniem Ministra Kul
tury i Sztuki z dn. l VIII1954 r. za obowiązujące, wprowadziły uje
dnolicenie sposobu opracowywania bibliotecznego stwarzając zasad
nicze ramy opisu cech zewnętrznych i zawartości rękopisów różnych, 
najczęściej spotykanych rodzajów. Metoda biblioteczna w większym 
stopniu niż archiwalna zajmuje się treścią poszczególnych rękopisów 
pochodzenia jednostkowego, osobistego. Obok zwrócenia uwagi na 
różne cechy zewnętrzne rękopisu - konieczne jest zapoznanie się 

z treścią dla ustalenia: pochodzenia rękopisu, twórcy tekstu i ewen
tualnego kopisty, właściwego tytułu i czasu powstania rękopisu oraz 
wyodrębnienie różnych tekstów złączonych niekiedy celowo lub przy
padkowo w jedrią całość w postaci księgi. Często te podstawowe ele
menty opisu nie są sformułowane bezpośrednio w rękopisie i trzeba 
je ustalać na podstawie zapoznania się z treścią rękopisu. 

Metoda archiwalna ma swoje uzasadnienie jako najbardziej 
właściwa dla inwentaryzowania rękopisów powstałych w różnych 
kancelariach stosownie do ich przepisów, odpowiednio do kompeten
cji i funkcjonowania urzędu lub instytucji. Zastosowanie innej me
tody zburzyłoby. naturalny porządek istniejący w takim materiale. 
Metoda biblioteczna zaś jest również nieodzownie konieczna dla 
uchwycenia indywidualnych cech rękopisów będących wytworem 
jednostki i powstałych poza wszelkimi przepisami jako odzwiercie
dlenie charakteru, zainteresowań i przyzwyczajeń odrębnych dla 
indywidualności ich twórcy. I to jest także naturalny porządek opra
cowania, zgodny z życiem prywatnym określonego człowieka, z jego 
stosunkiem do społeczeństwa i życia. 

Udostępnianie materiałów rękopiśmiennych w archiwach opiera 
się na istnieniu oddzielnych inwentarzy określonych ściśle zespołów 
archiwalnych, w obrębie których dopiero istnieje sygnatura jednost
kowa akt, księgi, teczki lub pliku luźnych pism. Jednostki te odpo
wiadają bądź jakiejś jednej konkretnej sprawie, bądź gromadzą ma-

Przegląd Biblioteczny 1959 - 4 
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teriał spraw pokrewnych treścią formalną. Stąd odnalezienie poje
dynczej sprawy, a zwłaszcza pojedynczego pisma musi opierać się 

na znajomości funkcjonowania danej gałęzi administracji, danego 
urzędu lub instytucji i wymaga odszukania poszczególnych pism 
i spraw spośród najbardziej im pokrewnych. O ile pomoce kancela
ryjne w postaci dzienników korespondencji i indeksów spraw lub na
zwisk nie zachowały się, poszukiwania takie wy:rnagają studiów 
przygotowawczych i pochłaniają o wiele więcej czasu niż w wypad
ku opracowania bibliotecznego, gdzie dobrze skonstruowane indeksy 
nazwisk, nazw geograficznych i rzecwwe prowadzą od razu do poje
dynczych rękopisów, ich części a nawet kart poprzez ogólną sygna
turę jednostkową całego zbioru rękopiśmiennego danej biblioteki. 
W archiwach sporządzenie pomocy archiwalnych w postaci katalo
gów wyborowych, sumariuszy i różnych skorowidzów jest możliwe 
jedynie dla niektórych mniejszych zespołów lub dla poszczególnych 
wycinków pewnego zespołu, uznanych za materiał wyjątkowej wagi. 

Wprawdzie archiwiści podnoszą często wyższość swej metody, 
która progą logicznego rozumowania pozwala ·"wskazać zespól 
i miejsce w zespole, w którym winien znajdować się akt poszukiwa
ny, jeśli nie zaszedł w kancelarii lub w archiwum błąd w umiejsco
wieniu aktu" 9 • Jest to jednak twierdzenie dość optymistyczne. Fa
minąwszy nawet wspomniane błędy urzędnika kancelaryjnego czy 
archiwisty trzeba przyznać, że warunkiem takiego logicznego ukła
du jest istnienie w przeszłości odpowiednio logicznego systemu pracy 
kancelaryjnej danego urzędu i konsekwencja w jego stosowaniu. 
W najlepiej zresztą funkcjonującym urzędzie istnieją sprawy zazę
biające się ze sobą wielokrotnie w różnych jego oddziałach i jest 
wówczas rzeczą przypadku, zależnego od inteligencji urzędników 

i registratorów, rozmieszczenie ich takie, by mogły być łatwo odna
lezione w zespole. 

Praktycznie poszukiwania archiwalne nastręczają wiele trudno
ści i konieczne jest najczęściej wertowanie szeregu jednostek inwen
tarwwych (ksiąg, woluminów akt lub plików) dla odnalezienia je
dnostkowej sprawy poszukiwanej. Nawiasem mówiąc kryje się tu 
istotna przyczyna faktu, że czytelnikom w archiwach udostępnia się 
z reguły więcej jednostek niż w bibliotekach, co było podnoszone 
niekiedy przez archiwistów jako dowód szerszego wykorzystywania 

0 A. S t e b e l ski: .Rękopis archiwalny i biblioteczny. Archeio.n t. 19/20: 
1951 s . .237. 
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materiału w archiwach przez badaczy. O trudnościach opracowania 
zespołów stosownie do zasady przynależności kancelaryjnej mówią 
sami archiwiści. Dla przykładu można przytoczyć wypowiedź A. Mo
raczewskiego 10, który zalecał nawet zastosowanie podziału rzeczo
wego w obrębie zespołu archiwalnego takiej instytucji, której akta 
nie były prowadzone· według ustalonego, logicznego systemu pracy 
kancelaryjnej. Obecnie takie postępowanie okazało się konieczne 
przy porządkowaniu tzw. archiwów podworskich 11 • Ostatnio wśród 
archiwistów niemieckich znajduje zwolenników tzw. wolna . zasada 
proweniencji, zwana również organiczną albo wolną zasadą struktu-:
ralną. Nie nalega ona na utrzymanie i odtwarzanie porządku kance
laryjnego (registraturalnego), lecz zaleca przeróbkę zależną od we
wnętrznej struktury każdego poszczególnego zespołu 12 • Nie zawsze 
zresztą istnieją dostateczne ślady po owym wewnętrznym układzie 

kancelaryjnym i wtedy porządkowanie archiwalne staje się również 
tworzeniem nowego układu według osobistego (a więc subiektywne
go w pewnej mierze) rozeznania archiwisty w funkcjonowaniu urzę
du. Tak więc w wielu wypadkach pozostaje do odtworzenia s k l a d 
zespołu, ale nie u k l a d wewnętrzny akt w jego obrębie. 

O archiwalnym udostępnianiu zbiorów badaczom naukowym 
można przytoczyć znamienne uwagi wybitnego historyka T. Man
teuffla 13, który zna te sprawy z obu stron, jako czynny przez 20 lat 
archiwista i jako korzystający z archiwów uczony: 

[ ..... ] ud-ostęl?n:eni•e ni:e pol-ega prrzecieQ: na wy'Ciarwalll'iru czy'llel
nikowi. alkt, których sygnatury wskaże on archiwiście [ ... ] archi
wista musi być do·rndcą i przewodn'kiem badacza. Odszuka~ 

przecież jakąś SIPraowę ikonkretną w .aktach danego zespołu po
t~m.:fli .tyllk.o ten, lkto zna uslbrój a~dmli:niiSitraiCyjny dalll.ego W"zędu, 
kto ori€1ntuj.e się w funkcjonoi\Wl.ruu jego k-ancelarii, e naJWet nie
iednokrotnie w nawykach jego urzędników. Kierować poszuki
Wlani•ami w zespo•le może tyliko :znaj.omnść logiki funkcjono·wania 
danego ·urzędu, oczywiście niejednokrotnie 1bardoo swoistej. Tej 
umiejętności trudno zezwycZJad wymagać od badacze, zwłaszcza 

10 Adam Moraczews•iki: W sprawie porządkowania rękopisów XIX 
i XX wieku. Prz. bibliot. R. 12: 1'9•38 s. 1.1. 

11 Pi.otr B a ń k o w s k i: Porządkowanie archiwaliów prywatnych. Archeion 
t. 19/20: 119151 s. 194-216. 

12 Zasadę tę srformułow.ał Adolf B re n n e k e w swym dziełe Archivkunde 
(LilpGik. 1953). P01r. a~rt~kuł Jerzego P r a z oa k a. o:pulbli~OI\Wl.llly w czechosłowac
kim v!J:.garnlie 61l"'Chiwallllym Archivni Casopis 1954 rm" 3. a po<deny w !Przelkładzie 
polJSikim Zygmunta. Kolankowskiego, Archeion t. 217: 1957 s. 47-57. 

13 Ttadeusz M a n t e u f f e l: Zadania 'archiwistów na obecnyrn etapie badań 
historycznych.· Archei101n rtl25: 1•956 s. 20-21. 
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jeśli daiily .zesipół nie jest przecfuniotem jego długotrwałych stu
diów. Tutaj badacz musi otrzymać !pomoc od archiwisty. Nawet 
!l)!l7..00ioętrzy pra1cownilk e~~:chiwallny góruje 1111a ·tyun od:c:i;nlku nad 
wieloma wytraWl!1ym'i hada•cl"Jami. 

Mimo jednak tych trudności w udostępnianiu nie ulega żadnej 
wątpliwości, że zastosowanie metody archiwalnej opracowania zespo
łowego jest konieczne w stosunku do archiwaliów pochodzących z re
gistratury określonego urzędu lub instytucji dla utrzymania natural
nego, historycznego związku pomiędzy nimi i zachowania w całości 
dokumentacji ich działalności. 

Interesuje nas natomiast stosunek archiwistów do rękopisów sta
nowiących oddzielne jednostki. Konarski w swym artykule: Podsta
wowe zasady archiwistyki przeciwstawia pojęciu zespołu archiwalne
go pojęcie zbioru, czyli kolekcji rękopiśmiennej 14, która "nie jest two
rem jednej kancelarii i nie jest w ogóle tworem kancelarii. Zawdzię
cza ona swe istnienie odwiecznemu ludzkiemu instynktowi zbiera
ckiemu". W przeciwieństwie do zespołu "nie ma stałego niezmien
nego układu i na wzór książek w bibliotece segregować się daje we
dług rozmaitych systemów i założeń ... Zbiór jest bogactwem, którego 
granic żadne ramy nie określają; można zeń wydzielać całe części 
składowe lub przeciwnie- wcielać doń nowe grupy rękopisów". 

Szukając szczegółó~ o metodzie postępowania archiwów z takim 
materiałem, odnajdujemy je w ustępie o variach, który opracowany 
pierwotnie, jak pisze autor, w postaci osobnego artykułu, został na
stępnie wcielony "w całości do podstawowych zasad archiwistyki". 

Po przedstawieniu genezy różnego rodzaju variów, autor pisze, co 
następuje 15 : 

Wsipólnyrrn terminem var1a Obejmowałem dotąd szczątki ze
sa:>ołów orez właścirwe, bezimienne, nie dadące się ~ć varia. 
Jest to może nieścisłe, ale jest odbiciem, r·erultat€m istniejącego 
dziś stanu rzeczy. Ciasnota pomieszczeń archilw.a.lnych ornz natłok 
!Piętrzących się iprZed archlwemi zadań dn~a d'zis'iejsz.e§O siprawiły, 
że dziś do tego rwsa:>Ólneg<>· a~rchiwa!Lnego lemusa slkl.ademy drogą 
najllll11iejszego opor:u różm.Oil"'dne pod względem wewnętrznej cha
raktecystyki materiały [ ... ] 

W skład przeciętnego laimus.a, a raczej, niestet;y. na1oczęściej 
rozrzuconych w różnych z.ailmmal1iooch archiwum jego części, wcho
dzą zazwyczaj następujące ·kategorie a1kt: 

tt. !K. Konarski, o. c. s. 74-75. 
15 Tamże s. 78. 
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l. szczątki zespołów, 2. varia pozorne, 3. materiały pokrewne 
treśc.iowo zespołom, 4. rękqpisy ty;pu 1bibliotecz.nego, 5. carto
gre.phLca, 6. peii'ISIOIIlaJliia 1 biQgTaphlca (Luźne, 7. lkio'lekcde, 8. ma
kulatura i 9. v.a~ri.a włatŚcLwe. 

Następnie podaje autor charakterystykę poszczególnych grup 
i sposób ~tępowania z nimi. 

Trzy grupy pierwsze obejmują archiwalia pochodzące z zespołów 
archiwalnych, które bądź są jedyną znaną pozostałością po zespole. 
bądź nie mają cech rozpoznawczych, lecz po dłuższym badaniu treści 
można ustalić ich przynależność zespołową, "co oczywiście opłaca się 
tylko w stosunku do cenniejszych obiektów", bądź wreszcie materiały. 
których treść również nie daje wskazówek co do ich przynależności. 
3zczątki zespołów i varia pozorne o ustalonej -po analizie treści
przynależności zespołowej mają tworzyć zespoły szczątkowe lub mo-, 
gą być łączone, podobnie jak drobne zespoły, w grupy zespołów z je
dnego okresu i pokrewnej gałęzi administracji. W stosunku do grupy 
trzeciej postępowanie jest odmienne. Konarski proponuje dwa możli
we rozwiązania 16 : 

NeJ.jiW'ięksrz.e trudn.ośei lllBSUwa. g~ruJJe; trzecli:a amuteri'<ffów chylą
cych się !ku !POSzczególnym is,tniejącym w a.rchiw:um z.espołOilll. Za

sada !Przy!Ilaleti;ności zes!I)Oło,wej nie pozwala nem włączać talk!cb 
nietpewnego pochodzenie elementów do składu zespołu, nie może 
nam WS'zalkże rebronić :przyłączyć go w poobaci aneksu na końcu 
zespołu. Rozwiąz.an.ie to ma tę wadę, że w razie, gdYibY tych mate
riełów okiazało się dużo, wytworzyłyby się nawe lamusy variów 
zespołowych, czy'li zamiast zwalczyć to zło konieczne, jakimd są 
varia, rozpleniliibyśmy je po całym archiwum. Inne rozwiązanie 
polega na tym, .2le dany dokument po ostatecznej nieudanej próbie 
wylegitymO'Wania go kierujemy do grupy variów właściwych, na
dia:jąc mu tam trwałą sygnaturę, którą równoczetŚnie w ;p<>staci od

syłacze czy kOilllentaTza wpislZemy w odpowiednim miejsou inwen
ta,rza danego zespołu zainteresowanego treściowo danym doku
mentem. 

Z kolei zapoznajmy słę z losami rękopisów typu bibliotecznego 
(bez bliższego sprecyzowania ich rodzaju) w archiwach: 

Rękqpis typu bibliotecznego, jeśli zostanie re:kwaUfikoweny do 
IPOrostawienia go w archiwwn, już w samej ocenie lkwalifika.cyjnej 
znajdZie podstaJWę do skierowanie go do szczątków zespołów- lub 
do element-ów chylących się treściowo do któl"€goś z zesa:><>łów. 
Droga postępowania wsikazana w poprzednich wypoa,dkach. 

18 Tamoo s. 64. 



54 BOGUMIL ST. KUPSC 

A jeśli nie zostanie zakwalifikowany do pozostania w archiwum, 
to jest, jak wynika z poprzednio przedstawionych rozważań, nie bę
dzie zaliczony do "variów zespołowych" lub "variów właściwych"? 
Znajdujemy odpowiedź 17 : 

Pomritjam ![ •.• ] :pytanie, -co jest rękopisem !bibliotecznym i z.akła
dam, że jesteśmy już po roZIStrzygnięciu, ·które dad•e OOIIIl. ,pewne 
quantUJm II"ękopi.sów IPTzeznaczOI!lych do przesłanie .może w drod2le 
ekwi'w<rleilltu do lbilbU.otelk. Na razie m•legają on.e jeszcze półki na
szego .bamuSia. 

Dalsze grupy, a więc cartographica, personalia i biogra:phica, ko
lekcje i varia właściwe są zaliczone do serii archiwalnych kolekcji. 
Metoda ich opracowania może być różna, ogólna wskazówka jest na
stępująca 18 : 

Inwent.ary:zJacja !kar.i:ded z kole'kcji winna być prowadzona od
dzielnie, z tym wszakże kategorycznym zastrZJeżeniem, by og·arnęła 
wszystJko bez. wyjątku, •CO 111ie j.est objęte normrulnY'mi inWJe'lltarz.a
mi •aorchi;walinymi. 1In,aczej •lamus odżyje po ni.ejakfun c7JaSie w całej 
s:wej zanarch'irowa111ej złośliwej tp.otędze. Przeciwnie, ujęcie va.riów 
w karby z:w.arte.i inwenta:ryz.acji może przetworzyć je na woale 
bogate. tek potrz•ebne nam dziś zaLStęp.cz•e żródło. 

W ten sposób zostało przedstawione postępowanie archiwistów 
w stosunku do rękopisów jednostkowych pozbawionych cech przyna
leżności zespołowej. Czy zapewnia ono lepsze udostępnienie takich 
materiałów dla badań naukowych niż opracowanie ich jako poszcze
gólnych jednostek w bibliotece? Sądzę, że nie ma również poważniej- . 
szych wątpliwości, gdzie łatwiej tego rodzaju materiały odnaleźć: 
w bibliotecznym katalogu rękopisów zaopatrzonym w różnego typu 
indeksy do ich zawartości, czy w inwentarzach kolekcji i variów 
właściwych w archiwum. Inwentarze te zresztą z pewnością nie będą 
sporządzone i zaopatrzone w pomoce archiwalne w postaci sumariu
szy i indeksów przynajmniej dopóty, dopóki archiwiści nie uporają 
się z zasadniczym swoim zadaniem: inwentaryzacją normalnych ze
społów archiwalnych. 

Teraz możemy rozpatrzyć argumenty wysuwane przez archiwi
stów w dyskusji prowadzonej z bibliotekarzami w sprawie wydziela
nia archiwaliów szeroko pojętych ze zbiorów bibliotek naukowych. 

17 Tamże s. 81. 
18 Tamże s. 00. 
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Stanowisko Konarskiego 19 jest najbardziej konsekwentne: wysu
wa on postulat restytucji z bibliotek akt stanowiących części zespołów 
archiwalnych na właściwe miejsce w archiwach. Przeprowadzanie 
scalania jego zdaniem powinno być poprzedzone z jednej strony prze
glądem zespołów archiwalnych dla ustalenia w nich braków, z drugiej 
strony poszukiwaniem właściwych akt w bibliotekach. 

Przejęcie archiwów prywatnych (rodowych i rodzinnych), określa
nych jako tzw. archiwa podworskie, uzasadnia Konarski następu
jąco 2o: 

[ ... ]w związ1kJU z irOZJrostem rqli ,państwa·, wzrósł niepomiernie 
msięg aTchiwów. Co dawniej 'było ni€[)odzielnie domeną życia 

{Prywatnego, a więc !i dokmnentacdi prywatnej, to dziś j.allm funk
cja. państwowa IPOda.ega ś·ciśl-e dok:Ull11entacji państwowej, a więc 

archiwaLnej. 

To samo stosuje się oczywiście do archiwów przemysłowych i fa
brycznych. Przewiduje natomiast Konarski wydzielenie z takich 
archiwów "materiałów luźnych, narosłych drogą kolekcjonerstwa·• 
i zakwalifikowanie ich do zbiorów bibliotecznych. 

Bańkowski 21 podejmuje sprawę scalania na szerszej płaszczyźnie, 
w imię najbardziej racjonalnego rozmieszczenia i zabezpieczenia ca
łego dziedzictwa rękopiśmiennego oraz udostępnienia go nauce. Jako 
uzasadnienie wysuwa on trzy argumenty: 

Pierwszy to olbrzymie straty, jakie poniosły archiwa i biblioteki 
w czasie wojny, wskutek czego nawet materiały druga- i trzeciorzędne 
są często jedynymi źródłami historycznymi, "które muszą badaczowi 
zastąpić dawny oryginalny dokument. Przypadła im rola zastępczych 
materiałów archiwalnych w najszerszym tego słowa znaczeniu. Muszą 
się one znaleźć w najwłaściwszym miejscu i pod najwłaściwszą 

opieką". 

Drugi argument to bezładny, przypadkowy napływ nowych mate
riałów do archiwów, bibliotek i innych instytucji po zakończeniu woj
ny: chodzi o archiwa przemysłowe, fabryczne, archiwa podworskie 
i zbi<>ry po rozmaitych instytucjach i osobach prywatnych. Powinny 
one zostać racjonalnie rozmieszczone i udostępnione. 

Trzeci argument to zmiana roli archiwów, które "nie tracąc nic 
ze swego pierwotnego charakteru, stały się warsztatem pracy nauko-

18 Tam:że s. 70. 
20 Te..IllŻie s. 75. 
21 P. B a ńk o w ski: Archiwalia 

A.rcheion t. 1'9/20: 1951 s. 219-223. 
biblioteczne zbiory rękopiśmienne 
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wej, zbiornicą materiałów dla badaczy naukowych". W nowej orga
nizacji służby archiwalnej i stosownie do wprowadzonego pojęcia pań
stwowego zasobu archiwalnego wszystkie materiały dokumentacyj
ne, "które posiadają z punktu widzenia dzisiejszego znaczenie nauko
we, polityczne i praktyczne, przy tym niezależnie od daty ich powsta
nia, miejsca przechowywania, treści i formy zewnętrznej techniki", 
stanowią "dokumenty archiwalne". Autor postuluje "konieczność re
wizji naszych pojęć dotychczasowych na tak zwane rękopisy archiwal
ne i rękopisy biblioteczne". Oprócz bowiem akt różnych urzędów i in
stytucji "zasoby archiwaliów, w rozumieniu dekretu, zamyka spuści
zna rękopiśmienna po mężach stanu, działaczach politycznych, spo
łecznych, pracownikach naukowych, pisarzach i twórcach artystycz
nych, oczywiście o tyle, o ile będzie ona wartościowym dokumenta
cyjnym wyrazem ich działalności." 

Autor sugeruje dalej konieczność wytyczenia pev..'llej granicy ide
alnej dzielącej strefy interesów archiwów i bibliotek w dziedzinie 
zbiorów rękopiśmiennych; przeprowadzenie ścisłego rozgraniczenia 
uważa za niemożliwe wobec istnienia materiałów mieszanych. w bi
bliotekach powinny pozostać jego zdaniem księgi rękopiśmienne 

średniowieczne oraz nowsza produkcja naukowa i literacka wraz 
z materiałem przygotowawczym, "z którego wyrosło to czy inne dzie
ło poetyckie, utwór literacki lub praca naukowa. W szelka inna pro
dukcja i spuścizna rękopiśmienna po twórcach stanowi w gruncie rze
czy materiał archiwalny, nie wyłączając korespondencji osobistej, 
zarówno w sprawach prywatnych jak publicznych". 

Zastrzega się wreszcie Bańkowski przed lekceważeniem wytwo
rzonego historycznie obecnego stanu posiadania pewnych bibliotek 
naukowych i przed mechanicznym rozbijaniem spuścizny rękopi

śmiennej pisarza na część archiwalną i biblioteczną. 

Stebelski 22 podkreśla przypadkowość doboru rękopisów do po
szczególnych bibliotek i niewłaściwe metody opracowania zastosowa
ne w bibliotekach przy opracowywaniu rękopisów pochodzenia kance
laryjnego, które zatracają przez to swój związek z innymi rękopisami 
tego samego zespołu. Wskazuje na przyczyny historyczne, które jego 
zdaniem zdecydowały o zlekceważeniu różnic między rękopisami 

archiwalnymi i bibliotecznymi przy ich gromadzeniu i opracowaniu: 
szybki rozrost bibliotek naukowych w XIX w., rozpowszechnienie się 

n A. Stelbels!ki: Rękopis archiwalny i biblioteczny. Archeion t. 1\9(/.20~ 
Wl'ill s. 230-241(}. 
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kolekcjonerstwa zabytków piśmiennictwa oraz ugruntowanie się rze
czowej, racjonalistycznej metody porządkowania archiwaliów. Dopie
ro od drugiej polowy XIX w. metoda proweniencyjna zaczęła wypie
rać dawne, niewłaściwe praktyki wobec archiwaliów. 

Dalej Stebelski ustala poszc~ególne kryteria podziału na rękopisy 
archiwalne i biblioteczne usiłując sformułować ich definicje. Celem 
tego dowodzenia jest próba teoretycznego uzasadnienia · maksymali
stycznego ujęcia istoty archiwaliów wprowadzonego w dekrecie 
o państwowym zasobie archiwalnym. 

Najnowszą próbą zrealizowania sformułowanych przez archiwi
stów postulatów jest projekt, opracowany przez zespół pracowników 
Archiwum PAN pt. Wytyczne opracowania archiwalnego spuścizn rę
kopiśmiennych 23• Założenia projektu przedstawił Kolankawski 
w swym referacie na VIII Powszechnym. Zjeździe Historyków Pol
skich w Krakowie (14--;17 września 1958 r.) 24• Opierając się głównie 
na analogicznej pracy archiwisty niemieckiego Mommsena 25 Kolan
kowski podkreśla archiwalny charakter spuścizny osobistej każdego 
działacza społecznego czy politycznego, uczonego, literata lub arty
sty. Wprawdzie rzadko występują w niej elementy dające się porów
nać z zasadami prowadzenia kancelarii, lecz należy jego zdaniem sto
sować tu w pełni zasadę proweniencji archiwalnej. Stwierdza pod
stawowe znaczenie takich materiałów dla nowoczesnych badań histo
rycznych uważając, że "punktem wyjścia zainteresowania instytucji 
państwowych (archiwa, biblioteki, muzea) tym typem materiałów jest 
chęć uzupełnienia albo w wypadku zniszczeń, zastąpienia materiałów 
archiwalnych pochodzenia urzędowego [ ... ]". 

Zastanawiając się nad pojęciem spuścizny rękopiśmiennej podaje 
zrazu ogólnikowe określe~ie, że stanowią ją "wszystkie papiery, któ
re po zgonie takiej osobistości znalezione wstają w jej pokoju pracy, 
w szufladach biurka itp." Dalej jednak precyzuje: 

Wyda(je .się, ile ltrudi!ID byi!:oby ll:2'JI1aĆ za spuśc:itzm~ IPOdedYlllCzy rę
'ko!Pis, IIl!P- p11acy narukowej czy utwol1U literook~ego, j-eżeli jednak 
mamy nadto plik dokrumentów osobistych, wiązlkę k.ores!Pondencji, 
tekę papierów dotyczących pracy w instytrucji społe.cznej - to nie 
ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z,e SjpUŚciz.ną. W literatru-

23 Powielony na prawach rękopisu projekt Wytycznych ... , Warszawa 1958, 
rotZesłany został zainteresowanym dako materiał do dysk.rusji. 

u Zygmunt Ko·Ian·kowski: Archiwalne opracowanie spuścizn ręko
piśmiennych i jego problemy. Ramiętnilk Vllill ZJa'Zdu HiiSił:O!I"Yków Polskich 
w Krnik.owve. Referrnty C2l. l. WICllrszarwa 1958 s. 217-306. 

25 WorlfglarnJg M o m m s e n: Die schriftlichen Nachliisse in den zentralen 
deutschen u. preussischen Archiven. Kolble.nz 1955 (WtStęp). 
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rze słusznie podlk;r.eślono, re s,puśc:i.Mę stanowią papiery świadczące 
o ISibol'l!Uclku iJC:'h twórcy do 1011:;ociZ.'e!l!ira, a wi'ęe o czynJ!lym us:llOOIUlllko
we.niu s•ię do ludz! i ich sprow duchowych i IPI"aiktycznych, !Przy 
czym wyst-ar·cze, by óbraJzo•waiły one chanakterystyc.zny odcinek 
diZ•ilalta!Lrum§ci i życi!a 1JwÓr!Cy. Nlie mOŻinia dzdś, IPO :olkiresn1e 7Jilli
s:zJC.Zeń, wmać m slłus.zny wyunogu ·dbrarwwan:ia całości żyda 

i dzie.ł:aklości twórcy spuśdZIIly, :zawsze malffiY lbowiem do czynie
nie z mndejszymi h.lib .większymi frogmentemi. 

Dalsze rozważania poświęcone są zagadnieniom metodycznym 
opracowania spuścizn. 

Na zakończenie Kolankawski wypowiada się przeciwko tworzeniu 
licznych drobnych zbiorów literackich typu muzealno-archiwalnego, 
jak np. projektowane muzea Konopnickiej w Zmigrodzie, Prusa w Na
łęczowie, Sienkiewiczowski Oblęgorek czy "Dom nad łąkami" Nał
kowskich. Pomijając sprawę różnych pamiątek materialnych i drukó-w 
rękopisy nie miałyby tam fachowej opieki, nAleżytego przechowania 
i udostępnienia, na tego rodzaju stałych wystawach należy umieszczać 
facsimile autografów. Wysuwa natomiast projekt utworzenia Central
nego Archiwum Literatury i Sztuki "na bazie oddziału rękopisów Bi-
blioteki Narodowej lub Muzeum A. Mickiewicza w Warszawie, według 
wzoru Goethe-Schiller-Archiv w Weimarze lub Domu Puszkina w Le
ningradzie". Takie Archiwum Centralne mialoby stać się zbiornic:} 
wszelkich spuścizn literackich. 

Po możliwie dokładnym przedstawieniu punktu widzenia archiwi
stów na różnicę między rękopisami archiwalnymi i bibliotecznymi 
oraz związanych z tym postulatów praktycznych w sprawie przecho
wywania (ewentualnego scalania lub podziału) i udostępniania zbio
rów rękopiśmiennych - można przejść do wyciągnięcia wniosków 
i zgłoszenia dezyderatów, by dyskusja pomiędzy archiwistami i bi
bliotekarzami mogła osiągnąć pożyteczne rezultaty. 

Nie zamierzam wznawiać tu dyskusji co do teoretycznych założeń 
rozróżniania i definicji rękopisów obu typów, zrobił to już Harodyski 
podając projekt odmiennych kryteriów rozpoznawczych i definicji 28 , 

które uważam osobiście za odpowiadające rzeczywistości. Zajmę się 
natomiast raczej stroną praktyczną udostępniania zbiorów. 

241 B. HoT od ys.ki, o. c. s. 210. 
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Przewlekły spór porruędzy archiwistami i bibliotekarzami o zbiory 

rękopiśmienne wpływa bardzo ujemnie na wzajemne stosunki i utru

dnia współpracę przede wszystkim dlatego, że toczył się właściwie 
<> miejsce przechowywania i kompetencje w dysponowaniu zbiorami. 

Ostatnio po wojnie archiwiści uważali się za uprzywilejowanych 

faktem, że posiadali do niedawna swą Naczelną Dyrekcję w randze 

centralnego urzędu, nie podlegającego ministerstwom, utożsamiali 

więc swe postulaty po prostu z interesem państwa. Biblioteki naukowe 

zaś, podzielone między kilka odrębnych resortów i sieci, nie mają na
wet jednego centralnego ośrodka dyspozycyjnego, który mógłby pro

wadzić rozmowy na temat rozwiązania sprawy zadowalającego słuszne 

postulaty obu typów instytucji. 

Archiwiści jeszcze przed dwudziestu laty określali swe zadania 

naukowe jako wtóme i podkreślali wyższość swojego stanowiska jako 
stróży dokumentów urzędowych i zaprzysiężonych urzędników pań

stwowych odmawiając tych kwalifikacji bibliotekarzom 27 • Wysuwali 

projekt, by ograniczyć dostępność archiwów dla badań naukowych do 
elity wykwalifikowanych naukowców w tym celu, by badacze nauko

wi słabiej przygotowani do korzystania ze zbiorów nie utrudniali im 

urzędowania przez ciągłe zwracanie się o pomoc i informacje 28• 

Obecnie w zmienionych warunkach i pojęciach dążą do uznania archi

wów za niemal jedyne warsztaty naukowe przynajmniej w zakresie 

rękopiśmiennych źródeł historycznych, które niezależnie od ich po

chodzenia zespołowego czy osobistego, jednostkowego określają jako 

archiwalne, operując w tym ostatnim wypadku dość elastycznym po
jęciem źródeł zastępczych, potrzebnych archiwom wobec zniszczenia 

oryginalnych dokumentów urzędowych. 

Tymczasem zarówno archiwa jak biblioteki naukowe reprezentują 

interesy państwowe, a wobec nauki mają podobne zadania usługowe 

w zakresie udostępniania zbiorów rękopiśmiennych. Dla archiwów 

jako urzędów wiary publicznej i organów administracji państwowej 

powolanych do dokumentacji prawnej stosunków publicznych owe 

:źródła zastępcze pochodzenia osobistego, nie posiadające wymaganej 
formy uwierzytelnienia, nie stanowią peb1owartościowych dokumen

tów prawnych. Jako zaś źródła dla pogłębienia wiedzy o przeszłości 

owe źródła zastępcze nie są potrzebne specjalnie tylko archiwom, lecz 

21 WoQ.jlcJi:ech H ej 111 o s z: Kilka uwag o archLwistach i bibliotekarzach. 
Alrche·ion. 1!:. 15: 1937-.1938 s. 68. 

2R ThllllŻe IS'. 71,.a pollle.dto tenże: Jeszcze o archiwach, bibLiotekach i ich pu
blicznej użyteczności naukowej. Archeian t. -16: 19~8--1009 s. 90...._g,1. 
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nauce, nie odgrywa więc tu zasadniczej roli fakt, gdzie badacze nau
kowi je znajdują i wykorzystują 

Zamiast sztucznego i szkodliwego antagonizmu oraz atmosfery 
wzajemnej nieufności pomiędzy archiwami i bibliotekami naukowy
mi powinna istnieć ścisła współpraca i współdziałanie w dziedzinie 
zabezpieczania, opracowywania i udostępniania zbiorów rękopiśmien
nych. Trzeba podkreślić, że od niedawna zarysowują się wyraźnie 
lepsze perspektywy takiej współpracy. 

Praktyka dotychczas przeprowadzanego w latach 1949 i 1951 sca
lania archiwaliów z bibliotek wyglądała w ten sposób, że archiwiści 
dokonywali wyboru spośród opracowanych już w większości przez 
biblioteki naukowe obiektów rękopiśmiennych pewnych rękopisów 

uznanych przez siebie za archiwalne i po przejęciu ich do archiwum 
nadal konserwowali je jako odrębny zbiór czy kolekcję rękopiśmienną 
archiwaliów bez określonej przynależności do zespołów istniejących 
rzeczywiście w archiwach lub jako zbiór owych źródeł zastępczych. 
Zachowano najczęściej przy tym dawną ich sygnaturę biblioteczną. 

Konkretne przykłady takiego postępowania mamy w części zbiorów 
dawnej Biblioteki i Muzeum Czartoryskich, przechowywanych w spe
cjalnych magazynach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 

w Krakowie na Wawelu lub w części zbiorów dawnej Biblioteki Ordy
nacji Zamojskiej, przejętych z Biblioteki Narodowej przez Archiwum 
Główne Akt Dawnych w Warszawie. 

W konsekwencji takiego postępowania stan opracowania zespołów 
archiwalnych bynajmniej nie zmienił się na lepsze, a udostępnienie 
tych obiektów dla badań naukowych wybitnie się pogorszyło. Fosłu
gując się drukowanymi katalogami rękopisów badacz naukowy szuka 
określonych jednostek w dawnych zbiorach, a w wypadku np. zbio
rów Czartoryskich nie ma nawet dostatecznej informacji, czy odnaj
dzie je w dotychczasowej Bibliotece pod opieką Muzeum Narodowego 
w Krakowie, czy ria Wawelu w wyodrębnionych magazynach WAP, 
czy wreszcie- w niektórych wypadkach -we właściwych inwen
tarzach krakowskiego W AP. Zródła te były cytowane pod sygnaturą 
zbiorów Czartoryskich w literaturze i nadal są cytowane w ten sam 
sposób, chociaż zmieniły lokalizację i dysponenta. 

W czasie pośpiesznego i powierzchownego przeglądu przez archi
wistów kartoteki akcesyjnej Biblioteki Narodowej w 1951 r. zdarzyło 
się kilka konkretnych wypadków, że przy tym "scalaniu" archiwaliów 
zabrane zostały do AGAD poszczególne tomy, a inne tomy tego same-
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go obiektu pozostawiono nadal w Bibliotece Narodowej :!9 • Przekazano 
je dopiero później z inicjatywy Biblioteki Narodowej dla połączenia 
rozbitych całości. 

Wkrótce po opublikowaniu IV tomu Katalogu rękopisów Bibliote
ki Narodowej archiwa wystąpiły o przekazanie kilku rękopisów spo
śród opracowanych świeżo jednostek, uznanych za archiwalne. Cho
dziło m. in. o pojedyncze pozycje wybrane spośród innych fragmen
tów spuścizny po rodzinie Jelskich oraz o tajną korespondencję Ko
mitetu Krakowskiego z okresu powstania 1863 r., ocalałą przypadkiem 
ze zbiorów dawnej Biblioteki Raperswilskiej, świeżo opracowaną 

i wydaną przez Kieniewicza. Tym samym drukowane informacje 
szczegółowe zawarte w katalogu przestałyby być aktualne, a w archi
wum powiększyłby się o kilka pozycji zbiór variów pozazespoło

wych 30. 

Czy tak przeprowadzane scalanie przynosi jakikolwiek pożyteczny 
wynik przy udostępnianiu materiałów źródłowych dla badań nauko
wych? Wydaje się, że odpowiedź musi być przecząca, chyba że uzna 
się sprawę bezpośredniego dysponowania tymi obiektami za ważniej
szą niż ich udostępnienie dla badań naukowych. 

Scalanie archiwaliów rozproszonych w bibliotekach z odpowiedni
mi materialami w archiwach jest słuszne i pożyteczne, gdy poszcze
gólne jednostki czy grupy rękopisów archiwalnych powracają rzeczy
wiście na właściwe miejsce w swych macierzystych zespołach bądź 
tworzą same w sobie zespól szczątkowy posiadający odrębny inwen
tarz. Trzeba może rozważyć niekiedy wypadk1 wyjątkowe, gdy ze 
względu na literaturę naukową cytującą rękopisy pod dotychczasową 
sygnaturą biblioteczną będzie wskazane pozostawienie tych rękopisów 
w zbiorach dotychczasowych, z zaznaczeniem w inwentarzu zespołu 
archiwalnego ich istnienia odpowiednim opisem i odsyłaczem. W ta
kim razie scalenie byłoby przeprowadzone jedynie w sensie idealnym, 
a nie przez rzeczywiste przeniesienie do archiwum. Taką metodę sca
lania naleźałoby zastosować zawsze, jeśli chodzi o materiały archiwal
ne, których ścisła proweniencja zespołowa nie da się ustalić i które 3ą 
owym źródłem zastępczym. Wzmianka o nich i odsyłacz w zespole 
archiwalnym, do którego zbliżają się swą treścią, stanowić może po
żyteczną informację o materiale uzupełniającym, lecz nie ma nieod
zcwnej potrzeby przenoszenia ich do dyspozycji archiwum. Sądzę, 

11 Ręk.OIPisY dawnej iBilblioteki Zlduskich Niem. F. II. 102, Niem. F. II. 105; 
.ornoz BOZ 1'423 i 11664. 

30 Błtbltiolbelka Na'l'Odlowa odmówiła p:rz;elmrzJandta eyclt obiektów. 
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że takie postępowanie byłoby właściwe w stosunku do prywatnych 
odpisów z materiałów archiwalnych. 

Oczywiście wszelkie materiały rękopiśmienne o pochodzeniu ze
społowym znajdujące się w zbiorach bibliotecznych, a jeszcze nie 
opracowane i nie udostępnione w katalogu drukowanym, powinny bez 
żadnych zastrzeżeń przejść w całości do archiwum, gdzie zostanie 
przeprowadzona ich właściwa inwentaryzacja i udostępnienie. Przy 
materiałach mieszanych typu zespołowego i osobistego należy się za
stanowić, jaki rodzaj opracowania byłby dla nich bardzuej odpowiedni 
i w większej mierze ułatwiałby ich wykorzystanie. 

W ogólności powinno istnieć pomiędzy archiwami i bibliotekami 
naukowymi ścisłe porozumienie i współpraca przy wyborze metod 
O!Jracowania dla materiałów mieszanych lub tzw. spornych. Najbar
dziej wskazany moim zdaniem byłby praktyczny punkt widzenia i po
dział pracy oparty na tym założeniu, że archiwa gromadzą i opraco
wują materiał rękopiśmienny typu zespołowego, a więc akta i pa
piery urzędów, instytucji, stowarzyszeń oraz osób i grup piastujących 
ckreśloną władzę polityczną lub gospodarczą (archiwa podworskie, 
przemysłowe i fabryczne, dawnych domów handlowych i spółek 
akcyjnych), zaś biblioteki naukowe zajmują się gromadzeniem i opra
cowaniem twórczości osobistej oraz spuścizną rękopiśmienną osobi
stą. Materiały typu kolekcji powstałych na drodze zbierpctwa zabyt
ków piśmiennictwa i autografów - powinny zostać podzielone na 
podstawie sporządzonego uprzednio zwięzłego sumariusza ich pier
wotnej zawartości: materiały pochodzenia zespołowego znalazłyby się 
w archiwach, jednostkowego w działach rękopisów poszczególnych 
bibliotek. 

Za takim podziałem pracy przemawiają następujące argumenty: 

l. Odmienna metoda opracowania: materiałów zespołowych 
według metody proweniencyjnej archiwalnej poprzez inwentarze 
określonych zespołów; materiałów pochodzenia jednostkowego 
według metody szczegółowego opisu zawartości do katalogu 
z wszelkimi pomocami typu indeksów; 

2. Archiwa stojąc wobec olbrzymich zadań zabezpieczenia 
i opracowania materiału masowego, tworzonego przez rozrasta
jące się coraz bardziej gałęzie administracji państwowej oraz 
rozwijające się w całym swym bogactwie i różnorodności insty
tucje i stowarzyszenia społeczne i kulturalne, nie mogą zbyt dro
biazgowo wnikać w treść indywidualnych rękopisów jednostko-
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wych 31 • Muszą ponadto czuwać drogą instrukcji, szkolenia i kon
troli nad czynnościami registratur żywych organizmów kance
laryjnych, by już w toku ich urzędowania czy działalności mate
riał rękopiśmienny przeznaczony do archiwum narastał prawi
dłowo i był zgodnie z potrzebą aktualną i doniosłością później
szych materiałów źródłowy;ch prawidłowo i w określonym cza
sie brakowany. 

3. Opracowanie szczegółowe jednostek rękopiśmiennych 
wymaga najczęscieJ posługiwania się w większej mierze litera
turą, drukowaną w książkach i czasopismach, przy czym działy 
rękopisów bibliotek naukowych poza swymi księgozbiorami 
podręcznymi posiadają dla takiej pracy naturalną bazę w postaci 
drukowanych zasobów danej biblioteki. Do opracowania zespo
łów archiwalnych wraz ze wstępem do ich inwentarza wystarcza 
natomiast rozbudowany księgozbiór podręczny archiwum z za
kresu historii i jej nauk pomocniczych, prawa, zwłaszcza admi
nistracyjnego, i ekonomii. 

W ten sposób można chyba dojść do porozumienia i oprzeć współ
pracę pomiędzy archiwami i bibliotekami na gruncie realistycznie po
jętej specjalizacji i podziału pracy. 

Do rękopisów wymagających jednostkowego i szczegółowego opra
cowania zawartości należy zaliczyć następujące zasadnicze typy naj
częściej występujące w praktyce: średniowieczne księgi rękopiśmien
ne; utwory literackie i prace naukowe wraz z całym materiałem war
sztatowym twórcy; pamiętniki, dzienniki i relacje; miscellanea i silva 
rerum oraz spuścizny rękopiśmienne po poszczególnych osobach. 
w tym korespondencje (z wyłączeniem oczywiście korespondencji ty
pu kancelaryjno-urzędowego, związanej z zespołami archiwalnymi). 

Na zakończenie chciałbym się zająć tą ostatnią grupą materiałów. 
której opracowanie archiwalne zostało zaprojektowane przez zespńl 
pracowników Archiwum PAN i omówione w referacie Kolankowskie
go na ostatnim zjeździe historyków. 

Spuścizna rękopiśmienna po działaczu społecznym lub politycz
nym, uczonym, literacie czy artyście nie ogranicza się do .. wszystkich 

31 Jak .się dowioaduj.emy z,e sprawozd,ani.a z Trzedej .a.rchlwalnej konferen
cji metodyciZ!nej w r. 195·5•: "Zwrócono również uwagę, że sporząd.z.anie suma
riuszy [jako .pomocy al'Chi-walnych w udostępnieniu akt] jest lbardw· pr.aco
chlOIIlne i w stosunku do innych ipOOC archiWalnych jest ;pewnego rodzaju luk
susem, który jed.natk zasługuje na kontynuowanie w odniesieniu do wybra111ych 
zes!Połów". (S tenisława P a ń k ów: Trzecia archiwalna konferencja metodycz
na. Archeion t. 2'5': 1&516 s. 9). 
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papierów, które po zgonie takiej osobistości znalezione zostają w jej 
pokoj:u pracy", obejmuje ona wszystko, co ma związek z jego twór
czością i działalnością w różnych okresach życia. Wyjątek stanowią 
listy skierowane do różnych adresatów (oryginały), które należeć mu
szą do spuścizny adresata. Zupełnie słusznie ma tu zastosowanie za
sada przynależności zespołowej o tyle, że tych różnych materiałów, 
związanych ze sobą poprzez osobę twórcy spuścizny, nie powinno się 
rozbijać i rozpraszać. Jednak nie można na tej podstawie uważać ta
kich materiałów za zespół archiwalny ani stosować do nich metod po
rządkowania archiwalnego, ponieważ chodzi tu o zbiór bardzo różno
rodnej treści - typu z reguły mieszanego. Słuszne jest zachowywanie 
racjonalnego porządku, takiego jaki swej spuściźnie nadał jej twórca, 
lecz są to wypadki na ogół wyjątkowe, by spuścizna w tym stanie do
stała się do zbiorów. Niezależnie od braków nieodwracalnych powsta
łych wskutek zaginięcia lub zniszczenia części spuścizny, mamy za
zwyczaj do czynienia tylko z pewnym jej fragmentem wobec istnie
jących gdzie indziej pozostałych części spuścizny. Mogły one trafić 

do innych zbiorów publicznych lub pozostają w rękach prywatnych. 
Istnieje zatem potencjalna możliwość odnalezienia w każdej chwili dal
szych fragmentów spuścizny w różnych miejscach. Dlatego przesą
dzanie, że pojedyncze rękopisy nie stanowią spuścizny jest założeniem 
zawsze tymczasowym, a spuścizna zawsze jest niezakończoną, otwartą 
całością. 

Z tego względu trzeba wypowiedzieć się przeciwko sztucznemu 
archiwalizowaniu spuścizny przez tworzenie akt spraw, analogicznie 
do akt kancelaryjnych, które wytworzyła w sposób naturalny działal
ność urzędu czy instytucji (kancelaria adwokacka jest szczególnym 
przykładem powiązania pism w sposób naturalny, półurzędowy). 

Spuścizna stanowi zawsze luźne grupy materiałów. Porządkowanie 

spuścizny powinno tworzyć grupy jednorodne treściowo, lecz .inwen
tarz takiej spuścizny jest z reguły tymczasowym spisem, przydatnym 
raczej do użytku wewnętrzno-porządkowego zbiorów przy kontroli 
stanu posiadania. Opracowanie spuścizny według sygnatur je-

-dnostkowych daje możliwość lepszego uchwycenia bogactwa różno
rodnej treści spuścizny i szybszego odnalezienia poszczególnych jeJ 
części składowych poprzez indeksy. Przegląd wielu inwentarzy po
szczególnych drobnych i większych spuścizn dla odnalezienia okre
ślonego materiału potrzebnego dla badań naukowych byłby niesły-· 
chanie uciążliwym i czasochłonnym. Nie możemy bowiem z góry prze
sądzać, że przedmiotem poszukiwań naukowych będzie osoba twórcy 
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spuścizny. Często osoba jego wręcz nie zasługuje na specjalne :zainte
resowanie, cennymi natomiast materiałami okażą się właśnie :zawarte 
w tej spuściźnie listy osób postronnych lub inne materiały dotyczące 
różnych spraw. Dlatego byłoby pożądane przy porządkowaniu frag
mentów takiej spuściZIIly wymagać od porządkującego krótkiej cha
rakterystyki zawartych w niej materiałów źródłowych. 

Metody opracowania i udostępniania spuścizn rękopiśmiennych 
zasługują na specjalną uwagę i wymagają bardziej szczegółowych 
rozważań, którymi tu nie mogę się zajmować. W każdym razie pro
jekt opracowany przez zespół pracowników P AN jest· cenną podstawą 
do dyskusji i zawiera wiele słusznych wskazówek. Nie można jednak 
sugerować się zbytnio przykładem opracowania spuścizn przez archi
wistę niemieckiego Mommsena. Opracowanie archiwalne jest przesą
drone przez fakt znajdowania się określonych materiałów w archi
wach niemieckich i pruskich. 

Poruswne przez Kolankowskiego na marginesie rozważań nad 
porządkowaniem spuścizn dwa zagadnienia organizacyjne są bardzo 
istotne. Zupełnie słusznie przeciwstawia się on projektom tworzenia 
przy prowincjonalnych muzeach zbiorów rękopiśmiennych poświęco
nych pamięci wybitnych literatów. Argumenty złego ich zabezpiecze
nia, trudności właściwego opracowania i udostępniania, a zwłaszcza 
narażenie ich na stałą ekspozycję są oczywiste i nie mogą podlegać 
dyskusji. Z drugiej ·strony jednak propozycja Kolankowskiego stwo
rzenia Centralnego Archiwum Literatury i Sztuki posiada również 
zbyt wiele cech ujemnych. Pierwsza to niebezpieczeństwo narażenia 
takiego zbioru na ostateczne zniszczenie w razie jakichś kataklizmów. 
Druga to ostateczne rozbicie zbiorów poszczególnych większych ośrod
ków naukowych przez scentralizowanie materiału w jednym miejscu. 
Trzecia to nowe trudności organizacyjno-scaleniowe, przewidywane 
ze względu na to, że materiały rękopiśmienne rzadko występują 

w czystej, jednolitej postaci pod względem treści, najczęściej mamy 
do czynienia z materiałami mieszanymi. Zamiast proponowanego Cen
tralnego Archiwum może powstać idealny zbiór takich materiałów 
dla badań naukowych w postaci mikrofilmów, mikrokart lub fotoko
pii (dla obiektów cenniejszych), gdyż•nie zawsze konieczne jest sięga
nie do oryginałów, a zastosowanie tych najnowszych metod ich powie
lenia stanowiłoby dodatkowe zabezpieczenie przed zużyciem lub zni
szczeniem. 

Jeśli podjąłem dyskusję z punktem widzenia archiwistów na spra
wę opracowania i udostępniania zbiorów rękopiśmiennych, to nie zna-

Przegląd Blblloteczny 1959 - 5 
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czy, bym nie dostrzegał wielu braków w udostępnianiu ich przez dzia
ły rękopisów bibliotek naukowych. Takim podstawowym brakiem jest 
zbyt mała liczba drukowanych katalogów zbiorów rękopiśmiennych; 
katalogi istniejące w dużej części zdezaktualizowały się wskutek strat 
oraz przemieszczenia wielkiej ilości zbiorów w czasie ostatniej wojny. 
Publikowanie nowych katalogów nie rozwija się dostatecznie. Powo
dem tego jest nie tylko powolność szczegółowego opracowania katalo
gu, uwarunkowana wielkim nakładem niezbędnej pracy i szczupłym 
personelem działów rękopisów w niektórych bibliotekach naukowych. 
Istnieją również przeszkody na terenie wydawniczym. Wiele bibliotek 
nie może sobie pozwolić na dofinansowanie ze swoich skromnych 
budżetów deficytowych wydawnictw katalogów rękopisów. Wynika 
stąd brak podstawowej informacji o rozmieszczeniu zbiorów i ich za
wartości. Każdy dział rękopisów może informować o swoim zasobie 
jedynie na miejscu na podstawie przygotowanych opisów do katalogu 
i kartotek lub ksiąg akcesyjnych. 

Dlatego jako najpilniejsze zadanie w dziedzinie udostępniamia rę
kop_isów bibliotecznych uważam podjęcie w najbliższym czasie pracy 
nad generalnym repertorium wszystkich rękopisów przechowywa
nych w zbiorach bibliotek całego kraju. Myśl taka została rzucona 
już na IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w Warszawie w 1936 r. 
przez Karola Buczka 32, lecz wówczas zasadniczą trudność w zorgani
zowaniu takiego przedsięwzięcia stanowiło istnienie obok bibliotek 
państwowych wielu bibliotek fundacyjnych i prywatnych. Obecnie 
mimo rozbicia bibliotek na poszczególne sieci resortowe warunki wy
konania tej pracy są bardziej korzystne. Istnieją przede wszystkim 
drukowane i obowiązujące Wytyczne opracowania rękopisów, które 
ułatwią przyjęcie jednolitych zasad opracowania również skróconych 
opisów do repertorium. 

Pracę nad repertorium ogólnym mógłby podjąć specjalny zespół 
powołany w -tym celu przy Zakładzie Rękopisów Biblioteki N arodo
wej, oczywiście przy pełnej współpracy z działami rękopisów innych 
bibliotek naukowych. Po przygotowaniu projektu jednolitych zasad 
opracowania opisów do repertorium należy je poddać szerokiej dy
skusji na specjalnej konferencji rękopiśmienników z bibliotek całego 
kraju z udziałem zainteresowanych przedstawicieli archiwów i pra
cowników instytutów naukowych PAN. Konferencja taka winna by 

32 Karol B u c z e k: Zbiory rękopisów polskich bibliotek naukowych. (Za· 
gadnienia i dezyderaty). IV Zjazd Bibliotekarzy Polsk.icll w Warszawie. Refe
raty, Wall"Szawa 1936 s. 61 i 83. 
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powolać stalą komisję kilkuosobową, która po zatwierdzeniu zasad 
organizacji pracy i metod opracowania opisów czuwalaby następnie 
nad tokiem pracy zespołu i rozstrzygałaby wyłaniające się nowe pro
blemy dyskusyjne. Wykonanie takiej pracy stałoby się podstawą in
formacji o zbiorach rękopiśmiennych w bibliotekach polskich dla po
trzeb badań naukowych. 

Niezależnie od opracowywania takiego repertorium byłyby nadal 
kontynuowane prace nad przygotowaniem szczegółowych opisów do 
katalogów, prowadzone przez poszczególne działy rękopisów w biblio
tekach naukowych. Opracowanie repertorium mogłoby się stać pod
stawą do publikowania serii ogólnopolskich katalogów rękopisów, 

ułożonych i opracowywanych według grup tematycznych lub formal
nych, niezależnie od miejsca przechowywania poszczególnych jedno
stek. Koszt i nakład pracy włożonej w opracowanie repertorium były
by niewspółmiernie niskie do osiągniętego rezultatu. 

Podjęcie tego rodzaju pracy przez biblioteki naukowe byłoby cen
nym i trwałym wkładem w służbie nauki polskiej dla uczczenia Ty
siąclecia istnienia państwa polskiego. 

MARIA PROKOPOWIICZ 
B..J.k:a Narodowa 
Zakł. Muzyczny 

RĘKOPISY STANISLA W A MONIUSZKI 
W ZBIORACH WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA 

MUZYCZNEGO 

Setna rocznica dnia l stycznia 1858 r.- daty prapremiery opery 
Halka - została uczczona szeregiem imprez w ramach Roku Mo
niuszkowskiego 1958. Wśród nich wyróżniły się IV Ogólnopolski Kon
kurs Śpiewaczy im. Moniuszki w Warszawie oraz Festiwal Oper 
Polskich, zorganizowany przez Państwową Operę im. Moniuszki 
w Poznaniu. 

Na wrzesień-październik 1958 r. Warszawskie Towarzystwo Mu
zyczne przygotowało w salach redutowych Teatru Narodowego 
w Warszawie- Wystawę Moniuszkowską. Wystawa ta dała poznać 
zwiedzającym liczne rękopisy utworów Stanisława Moniuszki pisane 
przez samego kompozytora. Znalazły się wśród nich autografy zarów-
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no krótkich p1esm na głos i fortepian jak i partytury oper, baletow 

oraz muzyki do dramatów. Jedne z nich stanowią w całości autografy 

Moniuszki, inne są odpisami i zawierają tylko uwagi lub poprawki 

ręką kompozytora. Wszystkie są żywym świadectwem jego pracy 

i przemawiają do zwiedzającego swym bezpośrednim kontaktem 

z twórcą, który przecież kiedyś te_ karty miał w ręku. Mimo woli nasu

wa się myśl, jakie były losy tych rękopisów, jakimi drogami dostały 

się one do biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i prze

trwały do dnia dzisiejszego pomimo zniszczeń wojennych, oraz jakie 

mogą mieć obecnie znaczenie dla prac muzykologicznych. 

Myśl zgromadzenia rękopisów Stanisława Moniuszki w jednej in

stytucji powstała już dawno wśród członków Warszawskiego Towa

rzystwa Muzycznego. W r. 1891 z inicjatywy prof. Jana Karłowicza, 

znanego etnografa i filologa, ojca kampozytara Mieczysława, ufwo

rzono w łonie Towarzystwa Sekcję im. Moniuszki, a to aby "uchronić 

·od zatraty mnóstwo kompozycji muzycznych Stanisława Moniuszki 

pozostałych w rękopisach, zająć [się] zbieraniem pamiątek po genial

. nym pieśniarzu, a w miarę posiadanych środków wydawnictwem cel

niejszych kompozycji dla wzbogacenił literatury muzycznej krajowej, 

a zarazem dla przechowania pamięci mistrza" 1• 

Zamierzenia Sekcji zrealizowały się w stosunkowo krótkim czasie. 

Z drukowanych sprawozdań Komitetu Towarzystwa Muzycznego 

z okresu 1891-1915 wiadomo, że zbiory Sekcji powiększały się znacz

nie z roku na rok, że wpływały nie tylko rękopisy dzieł Moniuszki, ale 

również i listy kompozytora, dokumenty i pamiątki rodzinne, portre

ty, rzeźby, przedmioty użytku codziennego. Ten szybki rozrost swych 

zbiorów Sekcja zawdzięczała głównie ofiarności osób prywatnych, 

przede wszystkim rodzinie kompozytora, jego przyjaciołom i znajo

mym, wreszcie osobom obcym, dla których jednak twórczość Moniusz

ki była bliska, oraz firmie Gebethnera i Wolffa. Część zbiorów Sekcja 

zakupiła z własnych funduszów. W r. 1898, dzięki staraniom zarządu 

Sekcji i jej długoletniego prezesa, Władysława Zaborowskiego, uzy

skano od czynników rządowych zezwolenie, na mocy którego wszyst

kie rękopisy utworów Moniuszki, stanowiące dotąd własność bibliote

ki Teatrów Rządowych, zostały przekazane Warszawskiemu Towarzy

stwu Muzycznemu. 

Uporządkowaniem i spisaniem zbiorów zajął się kompozytor Adam 

1 Aleksander P o l i ń ski: Sprawozdanie jubileuszowe Komitetu Towarzy
stwa Muzycznego w W'.zrszawie [m okres 1871-lo81~6]. Warsmwa 1&96 s. 6,1'------&J. 
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Minchejmer (dawrui.ej Mi.inchheimer), który funkcję kustosza w Sek
cji im. Moniuszki pełnił do końca swego życia, do r. 1904; dalszy ciąg 
pracy bibliotekarza podjął Feliks Starczewski, pedagog i krytyk mu
zyczny, następnie kompozytor Feliks Konopasek. Przed II wojną 

światową, w trudnym okresie hitlerowskiej okupacji i po wojnie do 
października 1951 r. opiekował się zbiorami kustosz Adam Chromiń
ski, który w znacznym stopniu przyczynił się do ocalenia zbim·ów 
od zagłady 2 • 

Nie jest zadaniem tego artykułu ustalenie strat w zasobach ręko
pisów Moniuszki. Wobec zaginięcia w czasie wojny przedwojennych 
katalogów i inwentarzy ścisłe ustalenie tych strat stało się wręcz nie
możliwe. Jedynie z pobieżnych notatek A. Chromińskiego w inwen
tarzu sporządzonym już po wojnie wiadomo o kilku nieodnalezionych 
rękopisach, m. in. partytury opery Cudowna woda (autograf), party
tury mazura z opery Straszny dwór (autograf); z operetki Zólta szlaf
myca, z której ocalał tylko fragment, zachowały się okładki tekturo
we z napisem świadczącym, że przed wojną istniała całość utworu. 
Luki w przedwojennych sygnaturach wskazują na większe straty po
za wyżej wymienionymi egzemplarzami. Obecny stan ilościowy ręko
pisów nutowych na podstawie danych z inwentarza wynosi ok. 750 
pozycji. 

Listy Moniuszki zostały już omówione i częściowo opublikowane 
w latach 1952 i 1955 na łamach Studiów Muzykologicznych 3 . Wiele 
z nich jest cytowanych również w Almanachu Moniuszkowskim (War
szawa 1952). Tematem niniejszego artykułu jest ogólna charaktery
styka rękopisów nutowych z punktu widzenia ich wartości bibliotecz
nej i muzealnej. 

Wśród obecnie istniejących rękopisów największą częsć stanowią 

pieśni. Z oper znajdują się partytury Halki, Hrabiny, Parii, Verbum 
nobile; Straszny dwór, Flis i Trea zachowały się jako całości tylko 
w wyciągach fortepianowych: Rokiczana (opera niedokończona). Sen 
wieszcza, Sielanka i Cudowna woda - tylko w fragmentach. 

Porlobnie operetki i balety istnieją częściowo w całościach (party
tury lub wyciągi fortepianowe), częściowo tylko w fragmentach. Nie
zależnie od całości spotyka się w zbiorach dużą ilość poszczególnych 

~ Marek K w i e k: Wojenne dzieje zbiorów Warszawskiego Towarzysh.t.'a 
Muzycznego. Ruch muz. R. 2: 194!6 nr 17/118 s' 24---126. 

3 Wi11oilid lR rud z d ń siki: Listy Stanistawa Moniuszki w okresie 1826-1842. 
Studi!<ll Muzytkologiczne T. 2: 1195Q s. 39'1--446. Tenże: Listy Stanisława M071.iusz
ki w latach 1843-1855. Tamże T. 4: 1955 s. 442-586. 
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części oper, zwłaszcza arii, które pracowity kompozytor sam transpo
nował i przepisywał dla artystów. 

Z większych utworów wokalnych zachowały się partytury Sone
tów Krymskich, Widm, kantaty Milda i Niola oraz kompozycji muzy
ki kościelnej. Wśród dzieł instrumentalnych szczególnie cenną pozy
cję stanowi autograf partytury uwertury Bajka, inne autografy zawie
rają utwory fortepianowe i kameralne. 

Osobną grupę przedstawia muzyka do dramatów zachowana w ca
łościach i fragmentach, m. in. do Lilli Wenedy J. Słowackiego, Fedry 
J. B. Racine'a, Zbójców F. Schillera. Poza tym zachowały się wstawki 
do obcych oper komponowane przez Moniuszkę oraz transkrypcje 
utworów Moniuszki przez innych kompozytorów. 

Zgodnie z projektowaną w 1891 r. działalnością Sekcji wiele ręko
pisów wykorzystano do wydania dzieł Moniuszki, o czym świadczą 
spisy nut na okładkach wydawnictw muzycznych Sekcji, wkładki do 
sprawozdań Komitetu Towarzystwa Muzycznego oraz wzmianki w sa
mych sprawozdaniach. W 1901 r., w dziesięć lat po założeniu Sekcji, 
ilość wydanych dzieł obejmowała już 98 tytułów, wśród nich party
tury i wyciągi fortepianowe oper oraz większych utworów wokalnych 
i instrumentalnych. Ze sprawozdań wiadomo, że Sekcja kontynuowa
ła swą działalność wydawniczą również i w czasie I wojny. · 

W okresie międzywojennym zadania Sekcji im. Moniuszki nie ule
gły zmianie, o czym świadczy wzmianka na wkładce do wydawnictwa 
jubileuszowego, poświęconego Warszawskiemu Towarzystwu Mu
zycznemu 4 : "Sekcja im. Stan. Moniuszki pod przewodnictwem swo
jego długoletniego prezesa Mariana Mrozowskiego 5 ma za zadanie 
popularyzowanie twórczości Moniuszki przez publikowanie drukiem 
wyczerpanych lub niewydanych jeszcze kompozycji Mistrza, przecho
wywanie i porządkowanie Jego rękopisów oraz wystawienie pomnika 
w Warszawie, godnego pamięci nieśmiertelnego twórcy opery narodo
wej polskiej". O realizacji tych zamierzeń znajdl:lje się wzmianka 
w Almanachu Moniuszkowskim: "Za czasów prezesury M. Mrozow
skiego zbiory Sekcji powiększyły się wydatnie, liczba członków wzro
sła; dzięki jego niestrudzonym wysiłkom Sekcja opublikowała z ręko
pisów po raz pierwszy liczne nieznane utwory Moniuszki" 6 • 

• Warszawskie Tow. Muzyczne 1871-1934. Wyższa Szkoł.J Muzyczna im. Fr. 
Chopina w Warszawie 1884-1934. Warszarwa 1934. 

1 Marian Mrozowsiki był prezesem Sekcji im. Moni'l.ISZJki od r. 1919 do wy
buchu a::I rwojl!ly 1939. 

6 ALmanach Moniusc:;kowski 1872-1952. Warsillarwa 1952 s. 381~ 
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Większość rękopisów poza tekstem nutowym zawiera różnego ty

pu zapiski, wskazujące proweniencję rękopisu, podające okoliczności, 

skomponowania utworu, dotyczące jego wykonania lub wydania, wy

jaśniające czy rękopis jest· autografem, czy odpisem. Są to niekiedy 

dedykacje kompozytora lub uwagi o samym utworze. Niektóre z zapi

sków dopomagają do ustalenia daty wydania danego utworu, która 

z reguły nie była wymieniana na wydawnictwach nutowych. 

Notatki proweniencyjne, znajdujące się prawie na każdym ręko

pisie, pisane są przeważnie przez Władysława Zaborowskiego, preze

sa Sekcji, który skrupulatnie notował nazwisko ofiarodawcy i datę 

przyjęcia rękopisu, jak np. "Dar p. Al. Polińskiego 12/3-96 r. Zabo

rowski" (Stara piosenka WTM 111). Czasem ofiarodawca sam podpisy

wał się na rękopisie, jak np. na autografie pieśni Wezwanie do mazu

ra (WTM 114): "Manuskrypt niniejszy ofiaruję do zbiorów Sekcyi St. 

Moniuszki z zastrzeżeniem prawa wydawnictwa nabytego przez [ ... ] 

Ojca mego. G. Sennewald. Warszawa d. 26/X-96 r.". Niektóre rękopi

sy mają pieczątki poprzednich swych właścicieli jak np. biblioteki 

Teatr.ów Rządowych lub osób prywatnych: Ale~andra Polińskiego, 

Juliana Dobrskiego. Aleksandra Moniuszki, wnuka kompozytora. Jak 

wyżej wspomniano, rękopisy muzyczne wpływały głównie z darów 

osób prywatnych. Oto najczęściej spotykane nazwiska ofiarodawców: 

członkowie rodziny - Jadwiga z Moniuszków Skrobańska, Zofia 

z Moniuszków Wyhowska - córki kompozytora, Stańisław i Bole

sław Moniuszko - synowie, Aleksander - wnuk, następnie prze

ważnie muzycy: Aleksander Poliński, Zygmunt Noskowski, Jan Kar

łowicz, Adam Minchejmer, Piotr Maszyński, Gustaw Roguski, Aleksan

der W alicki i in. 

Na niektórych rękopisach widnieją dowody odzyskania ich po 

ostatniej wojnie w postaci pieczęci: (Komisja Zabezpieczania Zbiorów 

i Bibliotek Muzycznych. Rewindykował 27 .VI.47 Adam Chromiński) 

lub własnych notatek A. Chromińskiego o nabyciu rękopisu od ulicz

nego sprzedawcy (Paria. Wyciąg fortepianowy. WTM 644). 

Notatki dotyczące powstania lub wykonania utworu częściej poda

ją samą tylko datę, rzadko inne szcz~góły. Oto parę ciekawszych przy

kładów: na partyturze opery Hrabina (WTM 632) - "1-sze przed

stawienie na scenie warszawskiej pod dyrekcją Moniuszki odbyło się 

d. 7 lutego 1869 r."; na rękopisie śpiewu z opery Sielanka pt. Ach! 

(WTM 859) - "Przypomniałem i spisałem 1/3 sierpnia 1892 r 

w Nieświeżu. A. Walicki"; lub "Requiem niniejsze napisał St. Mo-
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niuszko na żądame dyr. Quattriniego. dla uczenie i uczniów Szkoły 
Spiewu Solowego przy Teatrach Warszawskich, imiennie w party~u
rze wymienionych. J. Quattrini". (Requiem. WTM 729). Czasem oko
liczności skompowania utworu łączą się z jego wykonaniem: "Hymn 
Wznoś się duszo Moniuszki na śmierć l. F. Dobrzyńskiego napisany 
i pod dyrekcją Moniuszki przy pochowaniu na Powązkach zwłok śp. 
Dobrzyńskiego przez artystów opery warszawskiej wykonany·· 
(Hymn na śmierć I. F. Dobrzyńskiego WTM/582). 

Niekiedy dane dotyczące wykonania utworu podane są nadzwyczaj 
dokładnie i wymieniają szereg koncertów; np. Polonez poświęcony 
Alojzemu Żólkowskiemu ułożony na orkiestrę przez Zygmunta No
skowskiego (WTM 815) był wykonany kilkakrotnie: .. Po raz pierwszy 
wykonany przez Orkiestrę Teatru Wielkiego pod dyrekcją Zygmun
ta Noskowskiego na koncercie "Lutni" w Salach Redutowych dn. 29 
kwietnia 1898 r." - "Wykonano przez wielką orkiestrę (75 osób) 
w Bagateli pod dyr. z. Noskowskiego w dn. 25 czerwca 1898 r." -
"W Dolinie Szwajcarskiej we wrześniu 98 r." Powyższe uwagi są pi
sane przeważnie ręk_ą Zahorowskiego i zaopatrzone jego podpisem. 

Utwory prze:zJnaczone do druku były uprzednio przeglądane 

i sprawdzane przez osoby kompetentne oraz zatwierdzane przez cen
zurę. Przygotowaniem do druku i korektą zajmował się zwykle ku
stosz zbiorów, poza tym najczęściej Gustaw Roguski i Piotr Maszyń
ski. Podpisy korektorów znajdują się zwykle na rękopisie: "Przejrza
łem i popraw:iłem. 24/X 06 G. Roguski" (Czaty WTM 30). Czasem 
określał to później Zahorowski: "Bajkę do druku przygotował śp. 

Adam Minhejmer. stąd jego ręką uzupełnienia ołówkiem kolorowym. 
28 V 1906". (Bajka. Partytura. Autograf. WTM 290). 

Bardzo szczegółowe uwagi wskazują, które elementy rękopisu są 
autografem, a co zostało dodane obcą ręką, np. w Duecie do opery 
Flis (WTM 435): "Co pisane czerwonym atramentem nie jest autogra
fem Moniuszki. Pismo czerwone Adama Minhejmera" - podpisano 
"Zahorowski''. W partyturze opery Hrabina (WTM 631): "Cała ni
niejsza partytura (w 3-ch tomach) była rewidowana przez Moniuszkę, 
co świadczą własnoręczne Jego -~oprawki i zmiany czarnym i niebie
skim ołówkiem zaznaczone" - podpis "Zahorowski''. Wiele jest wy
padków, że kompozytor dopisywał własnoręc:zJnie tylko słowa do prze
pisanych przez inną osobę nut; zawsze to jest skrupulatnie na egzem
plarzu przez Zahorowskiego zaznaczone. Do jakiego stopnia skrupu
latność ta była posunięta, świadczy następująca uwaga na kopii Mszy 
(WTM 709): "Cały tytuł i data pisane ręką Moniuszki". 
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Dedykacje w autografie występują dość często; najbardziej uro
czystą spotykamy na Kwartecie smyczkowym (WTM 731) dedykowa
nym Józefowi Eisnerowi: ;,Komuż bajsłuszniej, jeżeli nie pierwszemu 
założycielowi muzyki naszej krajowej, należy hołd każdego jej zwo
lennika? Gdy dziś ośmielam się złożyć Mu dowód najszczerszego 
uwielbienia i wdzięczności, nie na słaby twór poczynającego, lecz na 
moje uczucia chcę zwrócić uwagę. Niechże i to dziełko nie wartością 
S'o/oją, lecz jego użytkiem cennym się stanie. Stanisław Moniuszko" 7

• 

Inne utwory są dedykowane tenorowi Julianowi Dobrskiemu, pierw
szemu odtwórcy Jontka w Halce, Alojzemu Zółkowskiemu, Boniface
mu Dziadulewiczowi, Adeli Wilgockiej, Leopoldowi Matuszyńskiemu, 
Franciszkowi Cieślewskiemu, Wilhelmowi Traszłowi i in. 

Notatki zawierające uwagi rzeczowe o danym utworze znajdują 
się tylko na kilku rękopisach, np. na rękopisie komedio-opery Biura
liści (WTM 455): "Biuraliści kompozycja przypisywana Moniuszce, 
który skomponowałby ją mając zaledwie lat trzynaście. - Jest to 
utwór bez żadnej wartości muzycznej; melodie napisane są w stylu 
naówczas panującym komediooperowym. Autorstwo Moniuszki wyda
je mi się bardzo wątpliwem; w każdym razie uderza w oczy melodia 
z tekstem pisana innym charakterem i inr:ym atramentem, niż party
tura, której robota joest arcysłaba. Warszawa d. 10 stycznia 1906. Gu
staw Roguski." 

Z notatki na rękopisie fragmentu innej znanej opery Niema 
z Portici Daniela Aubera (WTM 135), ułożonym przez Moniuszkę 
na 2 fortepiany, dowiadujemy się, że kompozytor miał do swej dyspo
zycji dwóch kopistów. Treść notatki: ,.Redukcja na 2 fortepiany dla 
Inst. Muz. Informacje niemieckie były robione dla kopisty Niemca 
Lenhardta, którego ja zaleciłem Moniuszce, a z którego tenże bardzo 
był kontent. Lenhardt i Jędrzejewski byli stałymi kopistami Mistrza. 
A. Munchheimer". 

Ze szczegółowego przejrzenia zachowanych rękopisów Moniuszki 
okazuje się, że są one nie tylko cennym materiałem dla celów wy
dawniczych. ale również przedstawiają dużą wartość historyczną i do
starczają ważnych szczegółów o niektórych dziełach Moniuszki. Zbio
ry te (wraz z listami, dokumentami i innymi pamiątkami) zostały 

zmikrofilmowane w Bibliotece Narodowej, gdzie obecnie znajdują się 
ich mikrofilmy-negatywy 8 . 

7 Kwartet ten Moniuszko silmmpcrwwał jeszcze w okresie swych. studiÓW' 
w Berlinie. 

8 Katalog mikrofilmów muzycznych. l. WaTsrzarwa 1956 s. 103-160. 
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STANISŁAW BOZEK 
Wojewódz,Jro i Miej.slkia B-ka 
w K·albowilcla.ICih 

STANISLA W BOZEK 

STAN I FERSFEKTYWY ROZWOJU BIBLIOTEK 
W WOJEWODZTWIE KATOWICKIM* 

C h a·ra:kte'I"ysf!;y ke. woj e wód z twa "lk a t o w d· ck i e g o 

Nie można mó vić o żadnej dziedzinie życia, a więc również i obi
bliotekach bez ogólnej choćby orientacji w sytuacji województwa. Hi
storycznie biorąc, trzonem województwa jest teren, który od roku 
1922 do 1939 stanowił województwo katowickie. Granica wojewódz
twa przebiegała wówczas pod Sosnowcem, Bytomiem, Zabrzem i Gli
wicami. W r. 1945 województwo katowickie objęło obszar dzisiejszego 
wojew.Opolskiego i Zagłębie Dąbrowskie, a po oddzieleniu się wojew. 
Opolskiego powiaty Częstochowa i Kłobuck. Na skutek takiego 
ukształtowania trzonem województwa stała się niecka węglowa, naj
większe skupisko przemysłu i ludności. 

. W województwie na trzy miliony mieszkańców 2/3 mieszka w mia
stach i skupiskach robotniczych. Charakter miejski środowiska wyra
ża się tym, że jest 7 miast liczących od 130 tys. do 200 tys. mieszkań
ców, 14 miast wydzielonych mających od 20 tys. do 80 tys. mieszkań
ców, i 14 powiatów. 

Województwo katowickie jest centrum przemysłowym Folski i to jest 
j~go najważniejszą cechą charakterystyczną. Składa się ono z trzech 
części terytorialnych, tj. z obszaru województwa okresu międzywojen
nego, z Zagłębia Dąbrowskiego i z Ziem Odzyskanych (Bytom, Zabrze, 
Gliwice). Każda z tych części miała inną tradycję polityczną, gospo
darczą i kulturalną. Jakkolwiek dziś coraz bardziej zanikają różnice 
powstałe z odmiennych warunków rozwoju historycznego, to jednak 
pozostałości ich występują szczególnie w zakresie kultury, obyczaju, 
nawyków, wzorów społecznych. 

Od 1945 r. datuje się wielki rozwój życia politycznego, gospodar
czego i kulturalnego województwa scalonego w jedność terytorialną 
i gospodarczą. Dla zaspokojenia potrzeb województwa powołano do 
życia szereg szkół wyższych, jak Folitechnikę Sląską w Gliwicach, 
Akademię Medyczną w Rokitnicy, Wyższą S2lkołę Fedagogiczną, Wyż-

* Referrat wygłos~ony podcms. Sesji nralllllrowej BilbliiQiteki śląskiej w Gliwi
ca.·ch w dll'liu 27 XJ 1957 r. obraZJUje sytuację biibliioteikoMstw>a śląslkie~o prarwie do 
końca ~roku 1957. Od lilego czasu pewne sprawy postąpiły lll.aJPrZIÓd liub WYlcryst:a
l:izowrały s1ę, że wspomnJilmy tylllro przykładowo o 1!1reg.u10'Wra1Ililiu IPłac precow
nilków ibilbJiotleik ipOwszechalych, o odibytąj w Listo(Jedzie 1958 r. KO'IlfereiliCji bi
bliotekall'ZY biibliote:k fa,chorwyoh i ,dolkUIITientalllisww, czy też o Ogólin01poJs.lciej 
Nmadzie w sprawa,ch kultury. Sądzimy jedin.ak, ile referat ZIOOhowrał swoją war
tość illliformacyjną oraz że pol"!UlS!Za 'Wli1ele z ;problemów aootua1lnych do d:?JiiSdJaj. 
Dlatego go pUJb1ikujemy (p'l"zyp. Red.). 
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szą Szkołę Ekonomiczną, Wyższą Szkołę Muzyczną i Wyższą Szkołę 
Sztuk Plastycznych w Katowicach, Wyższą· Szkołę Ekonomiczną 

w Częstochowie, Wieczorową Szkołę Inżynierską w Katowicach. In
stytut śląski przeniesiony z Katowic w r. 1949 odrodził się znów 
w r. 1957 jako placówka badawczo .... naukowa. 

Powstało kilka instytutów naukowo-badawczych w związku z po
trzebami. przemysłu, jak Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemii 
Nieorganicznej, Instytut Medycyny Pracy, Instytut Metalurgii Zela
za, Instytut Metali Nieżelaznych i inne. 

Biblioteka śląska pomnożyła swoje zbiory i rozszerzyła swoją dzia
łalność. Powstało i rozwinęło się wiele bibliotek publicznych, tech
nicznych przy zakładach pracy, szkolnych i naukowych przy szkołach 
wyższych i instytutach. Nie można pominąć faktu, że prawie wszyst
kie biblioteki powstały od początków prawie z niczego, bo po pierw
sze w okresie międzywojennym, poza Instytutem Śląskim, Instytutem 
Pedagogicznym 1 Wyższą Szkołą Muzyczną, nie było szkół wyższych 
i instytutów, po drugie wszystkie księgozbiory polskie za wyjątkiem 
księgozbioru Biblioteki śląskiej zostały zniszczone przez okupanta 
w czasie drugiej wojny światowej. 

Województwo katowickie przedstawia skomplikowany splot róż
norodnych problemów gospodarczych, społecznych, demograficznych 
i innych. Na plan pierwszy wybijały się tu zawsze sprawy gospodar
cze, które zaciążyły nad rozwojem całego życia i nad jego politycz
nym, społecznym i gospodarczym układem. Jeżeli w rozwoju ludzkości 
szczególnie silnie w ostatnich dziesiątkach lat technika wyprzedziła 
humanistykę, to województwo nasze jest tego w Polsce typowym 
przykładem. Powstałą dysproporcję trzeba wyrównać. Jeżeli w okre
sie powojennym powstały instytuty i uczelnie służące technice, to 
słuszne ·wydaje się wołanie od r. 1945 o uniwersytet dla śląska, woła
nie które w okresie popaździernikowym stało się coraz bardziej głośne 
i naglące. Przemawiają za tym dwa argumenty: l. konieczność pogłę
bienia i umacniania kultury polskiej na Górnym śląsku, 2. koniecz
ność stworzenia na wysoko uprzemysłowionym obszarze ośrodka hu
manistycznego, skąd promieniowałaby kultura duchowa. W tym ukła
dzie biblioteki natlkowe (zarówno techniczne jak humanistyczne) oraz 
biblioteki oświat()we mają swoją poważną pozycję. Podjęta w niniej
szej pracy próba spojrzenia na. te biblioteki służące nauce, technice 
i oświacie - może siłą rzeczy dać tylko bardzo ogólny pogląd. bez 
wydobyfia całej bogatej problematyki i wszystkich jej aspektów. 

B i bil!io·teki nau,kowe 

Spośród bibliotek naukowych szczególną pozycję ze względu na 
zasięg usług zajmują: Biblioteka śląska z Oddziałem w Bytomiu. Bi
blioteka i 'Ośrodek Dokumentacyjny Instytutu Metalurgii Zelaza oraz 
Biblioteka i Ośrodek Dokumentacyjny Głównego Instytutu Górni
ctwa. 

B i b l i o t e k a S l ą s k a jest najstarszą biblioteką naukową na 
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terenie województwa i ma za sobą trzydzieści kilka lat istnienia. Oto 
niektóre dane wyjęte z Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Sląskiej. 

Biblioteka Sląska posiada najpoważniejszy w województwie księ
gozbiór liczący ok. 300 000 tomów. W jego skład wchodzą zasoby 
przedwojenne, zgromadrone do r. 1939, oraz szybko narastające po 
r. 1945 nowe nabytki. Największy wpływ stanowiło jednorazowe prze
jęcie znaczniejszych księgozbiorów zasobnych zarówno w pi~mienni
ctwo nowsze jak i dawne. Dalszy przyrost wynika przede wszystkim 
z zakupów, w mniejszym stopniu z egzemplarza obowiązkowego, 
z wymiany i z darów. 

Biblioteka Sląska ze względu na rodzaj swych zbiorów jest biblio
teką naukową i ten charakter pragnie zachować nadal, tym bardziej. 
że obecnie służyć ma również Naukowemu Instytutowi Sląskiemu. 
Biblioteka w polityce uzupełniania ma przede wszystkim na względzie 
dwa główne kierunki swej specjalizacji. Pierwszy z nich to kierunek 
specjalizacji regionalnej: Silesiaca, w ich obrębie zwłaszcza piśr.Ilen
nictwo XIX i XX stulecia, dokumenty walki ludu śląskiego o wyzwo
lenie narodowe i społeczne. Drugi kierunek stanowiły i stanowią nau
ki społeczne (w ściślejszym znaczeniu) i nauki ekonomiczne. Oba te 
zakresy specjalizacji miały poważną podbudowę w przedwojennych 
zbiorach biblioteki. 

Zrozumiałe w okręgu przemysłowym zapotr<~ebowanie na literatu
r~ techniczną było tak znaczne, że w okresie lat 1950-1954 sprawo
zdania notowały naj~iększy przyrost księgozbioru właśnie w dziale 
techniki. Rozwój Biblioteki Folitechniki Sląskiej, bibliotek technicz
nych specjalnych w okręgu górnośląskim pozwala Bibliotece Sląskiej 
ograniczyć przyrost piśmiennictwa technicznego i znów silniej uwy
datnić zasadniczą humanistyczno-społeczną linię zainteresowań 
w kształtowaniu księgozbioru. 

Sprawa profilu księgozbioru Biblioteki Sląskiej poruszona była 
w nrze 34 tygodnika Przemiany z dn. 25 VIII 1957 r. w artykule dy
skusyjnym. Autor artykułu w trosce o właściwą linię rozwoju Biblio
teki radzi jej pozbycie się działu technologicznego na rzecz odpowied
nich bibliotek specjalnych, a zakres zadań Biblioteki widzi w rozto
czeniu przez nią opieki nad silesiacami, polonicami niemieckimi i cze
skimi, historią polską i historią kultury polskiej, literaturą piękną pol
ską. Ze względu na sąsiedztwo terytorialne i związki historyczne Slą
ska autor pragnąłby rozbudowania działów bohemistycznego i germa
nistycznego. 

Biblioteka Sląska posiada bogaty i stale uzupełniany dział zbiorów 
specjalnych, który przedstawia się następująco: rękopisów - 464 je
dnostki, starodruków- 17.825 tomów, kartografii 464 jednostki, gra
fiki 336 jednostek, muzykaliów 215 jednostek. 

Biblioteka dokonała ogromnej pracy odtworzenia zatraconego 
w czasie wojny katalogu alfabetycznego oraz zbudowania na nowo ka
talogu systematycznego wszystkich działów piśmiennictwa reprezen
towanego w bibliotece. Prowadzi od r. 1951 ośrodek służby informa
cyjno-bibliograficznej, który łącznie z czytelniami udzielił w 1956 r 
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przeszło 5000 informacji bibliograficznych i bibliotecznych. Zajmuje 
się pracami nad bibliografią retrospektywną i bieżącą Sląska. W 1956 
roku Biblioteka wydała ogółem 3844 ·karty czytelnicze, odwiedzin 
w czytelniach i wypożyczalni zanotowała 48 838, udostępniła 105 591 
tomów łącznie z bieżącymi rocznikami czasopism i zbiorów specjal
nych, z tego przez wypożyczalnię 11 908 tomów. Wypożyczała ze 
swych zbiorów w wymianie międzybibliotecznej 242 tomy. Biblioteka 
prenumerowała 694 czasopisma, w tym 4 71 krajowych i 223 zagra
nicznych. 

W 1952 r. Biblioteka Śląska podjęła cenną inicjatywę pod nazwą 
"Plan wzajemnych usług". który przewidywał wspólne konferencje 
przedstawicieli wszystkich bibliotek naukowych na terenie wojewódz
twa. Celem spotkań było wzajemne poznanie, współpraca na polubi
bliografii i informacji. zaznajomienie się ze specjalizacją poszczegól
nych bibliotek terenu, skoordynowanie zakupu wydawnictw zagra
nicznych, wymiana dubletów, stałe konsultacje dla bibliotek facho
wych. Odbyło się kilka zebrań pełnych, ostatnie w maju 1956 r. 

Biblioteka Głównego Instytutu Górnictwa 
powstała w 1950 r. Jest główną biblioteką branżową dla największego 
przemysłu Śląska, przemysłu górniczego. Swą obsługą i opieką obej
muje 108 zakładów górniczych (instytucji). 

W 1950 r. księgozbiór Biblioteki wynosił 8360 wol. druków zwar
tych i czasopism, w r. 1956 wzrósł do 42 600 wol. i 10 739 pozycji zbio
rów specjalnych (mapy, normy, patenty). 

W 1956 r. w czytelni udostępniono 17 500 wol. dla 4582 czytelni
ków, a w wypożyczalni 10 509 tomów dla 7547 czytelników. W ra
mach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniono ogółem z wła
snych zasobów oraz wypożyczono z innych bibliotek 1391 wol. Biuro 
informacyjno-bibliograficzne udzieliło w tym czasie 780 informacji 
rzeczowych i bibliograficznych. Daleko zaawansowane są prace nad 
centralnym katalogiem piśmiennictwa z zakresu górniCtwa. 

W zakresie poradnictwa zawodowego prowadzonego przez Biblio
tekę GIG dla bibliotekarzy resortu górnictwa organizowano systema
tyczne szkolenia fachowe oraz przeprowadzano wizytacje i instruktaż 
w bibliotekach zakładowych przy kopalniach. Biblioteka jest ośrod
kiem praktyk dla uczestników Państw. Kursu Korespondencyjnego dla 
kierowników bibliotek fachowych. W 1956 r. praktyki odbyło 36 osób. 

Ośrodek dokumentacji naukowo-technicznej w ciągu 7 lat zorga
nizował kartotekę dokumentacyjną liczącą 120 000 kart dokumenta
cyjnych. Opracował 3500 kart we własnym zakresie. Biblioteka wy
dała bibliografię polskiego piśmiennictwa górniczego za lata 1934-
1950. Takaż bibliografia za lata 1950-1956 oddana została do druku. 

Biblioteka GIG wraz z Ośrodkiem dokumentacji naukowo-tech
nicznej znajduje się w ciasnych i nieodpowiednich pomieszczeniach. 
Brak już zupełnie miejsca w magazynie. W tej sytuacji Rada Nau
kowa GIG na jednym ze swych posiedzeń powzięła uchwałę o budo
wie gmachu Biblioteki. 
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B i b l i o t e k a I n s t y t u t u M e t a l u r g i i w Gliwicach 
obejmuje swoim zasięgiem pracy trzy instytuty hutnicze, a mianowi
cie: Instytut Metalurgii 2elaza im. Stanisława Staszica, Instytut Me
tali Nieżelaznych oraz Instytut Materiałów Ogniotrwałych. 

Wzrost i obecny stan zbiorów ilustruje następująca tabela: 

Rok 1949 Rok 1957 
Druki zwarte 4934 17 654 
Normy i patenty 10 300 32 656 
Sprawozdania z prac naukowych i badawczych 837 10 150 
Katalogi przemysłowe 3834 8 956 
Mikrofilmy 661 

Biblioteka prenumerowała w 1957 r. 156 czasopism. W r. 1956 Bi
blioteka miała 1201 czytelników. Liczba odwiedzin w czytelni wynio
o;;~a 9433 osoby. Udostępniono 12 144 książki i czasopisma. Pracownicy 
Biblioteki udzielili ogółem 10 842 informacje bibliograficzne zarówno 
ustne jak i pisemne. 

Biblioteka ma dobrze rozbudowany Ośrodek Dokumentacji Nauko
wo-Technicznej. 

Biblioteka sprawuje pieczę nad 46 bibliotekami w zakładach pracy 
branży hutniczej, dostarcza im kart dokumentacyjnych, biuletynów 
w zakresie dokumentacji naukowo-technicznej, przeprowadza w nich 
kontrolę, rozwija działalność instrukcyjną, organizuje szkolenia 
i praktyki. 

Biblioteka pod sprężystym kierownictwem mgra inż. Mikołajskie
go, jakkolwiek ma tylko małą czytelnię, słusznie chlubi się doskonale 
zorganizowanym obiegiem czasopism i sprawną obsługą ich użytkow
ników. Pracownicy Biblioteki przechodzą intensywne szkolenie w za
kresie opanowania języków obcych oraz zagadnień bibliotekarskich. 
Przed Biblioteką zarysowuje się perspektywa uzyskania poszerzonych 
pomieszczeń w zaplanowanej nadbudowie l piętra w budynku, w któ
rym mieści się dotychczas. 

Jedną z najstarszych spośród bibliotek naukowych jest P e d a g o
g i c z n a B i b l i o t e k a W o j e w ó d z k a w Katowicach, która 
powstała w r. 1928 jako Biblioteka Instytutu Pedagogicznego. W czasie 
okupacji Biblioteka została zniszczona, a obecny księgozbiór składa 
się z ocalonych resztek zasobów przedwojennych, z księgozbioru byłe
go Kuratorium Okręgu Szkolne_go, a przede wszystkim z zakupów po
wojennych. Biblioteka posiada 61 643 wol. druków zwartych i 4162 
wol. czasopism. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka jest centralą 
sieci liczącej 17 pedagogicznych bibliotek powiatowych. Księgozbiory 
bibliotek tej sieci dobierane są pod kątem potrzeb zawodowych nau
czyciela i potrzeb programowych szkoły. 

Biblioteka, mieszcząca się w gmachu Wyższej Szkoły. Pedagogicz
nej, administruje księgozbiorem tej uczelni oraz służy jej potrzebom 
własnymi zasobami. 
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Pośród bibliotek uczelnianych największy księgozbiór ma B i
b l i o t e k a G ł ó w n a P o l i t e c h n i k i S l ą s k i ej w Gliwi
cach. Liczy on 79 4 77 ~oluminów druków zwartych, 5323 tomy 
czasopism. Biblioteka prenumeruje 1500 tytułów czasopism krajo
wych i zagranicznych. Posiada dobre i sprzyjające jej rozwojowi 
warunki lokalowe. 

Pod względem liczebności księgozbioru następne miejsce zajmuje 
B i b l i o t e k a S l ą s k i e j A k a d e m i i M e d y c z n e j. Ma ona 
59 489 wol. druków zwartych, 8050 wol. czasopism, prenumeruje 1340 
tytułów czasopism. 

Zasoby innych bibliotek przedstawiają się jak następuje: 
B-ka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach 58 198 wol. 
B-ka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Częstochowie 28 639 
B-ka Główna Folitechniki w Częstochowie 22 306 
B-ka Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach 8 580 
Główna Biblioteka Lekarska w Katowicach l 817 
Instytut Medycyny Pracy 5 806 
Instytut Doświadczalny Konstr. Przem. Węglowego 6191 
Instytut Chemii Nieorganicznej Gliwice 3 252 
ln§tytut Onkologii Gliwice 2 480 
Bibltoteka Techn. Woj. Kom. Porozum. N.O.T. 4 767 

Niedawno zorganizowana biblioteka naukowa Sląskiego Planeta
rium liczy ponad 3000 tomów z zakresu astronomii. 

Szczególną pozycję zajmują biblioteki muzeów państwowych. Bi
blioteka Muzeum w Cieszynie ma ponad 50 000 wol., a Muzeum 
w Chorzowie ponad 20 000 wol. Biblioteki o nie wystarczającym per
sonelu nie mają katalogów i udostępnianie ich księgozbiorów wskutek 
tego napotyka trudności. 

B.illbild:IQiteik:i fai!::lhowe 

Województwo katowickie jest największym ośrodkiem przemysło
wym w Polsce. Od ilościowego i jakościowego rozwoju przemysłu 
i produkcji zależy realizacja założeń socjalizmu: ciągły postęp społecz
ny i podnoszenie dobrobytu. Rozwój przemysłu zależy od postępu 
technicznego. Jednym z podstawowych współczynników postępu tech
nicznego jest książka i czasopismo, dlatego biblioteki techniczne win
ny odgrywać niemałą rolę w gospodarce n·arodowej. 

Uchwała Prezydium Rządu z dnia 23 IX 1953 r. w sprawie rozwoju 
sieci iachowych bibliotek zakładowych stworzyła podstawy prawne 
dla opanowania chaosu panującego w tej dziedzinie. Uchwała ta na
kazuje stworzenie sieci bibliotek fachowych przy zakładach pracy 
podległych resortom przemysłu, administracji, komunikacji, celem 
należytej organizacji instruktażu, planowego uzupełniania i wymiany 
zbiorów bibliotecznych oraz wymiany usług. Każdy właściwy minister 
zobowiązany był ustalić w porozumieniu z Ministerstwem Kultury 
i Sztuki plan organizacji sieci bibliotek fachowych swego resortu, 
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stworzyć komórkę nadzorującą działalność bibliotek, powołać do życia 
główne biblioteki branżowe. W ślad za uchwałą nie poszły niestety 
zarządzenia wykonawcze ministerstw i urzędów. Tylko nieliczne mi
nisterstwa wcieliły uchwałę w życie tworząc w ramach swojego resor
tu główne biblioteki branżowe i organizując powiązaną z nimi sieć bi
blioteczną. Chlubnym przykładem jest Ministerstwo Hutnictwa, które 
zastosowało się do uchwały wydając szereg zarządzeń w sprawie bi
bliotek fachowych; jedno z nich, a mianowicie zarządzenie 286 z dnia 
30 VII 1956 r. określiło dokładnie kwalifikacje i zakres działania bi
bliotekarzy oraz ich zaszeregowanie do odpowiednich kategorii płac. 
Skutki są widoczne. Biblioteki podległe Ministerstwu Hutnictwa uzy
skały właściwą rangę należąc do bibliotek najlepiej zorganizowanych, 
mają personel o wysokich kwalifikacjach, a ich usługi pod względem 
ilościowym i jakościowym daleko wyprzedzają biblioteki tego typu 
w innych działach przemysłu. Jest to więc niestety wyjątek. Więk
szość innych ministerstw i urzędów zlekceważyła tę sprawę. Skutki są 
widoczne i budzą wielki niepokój. Zjawiskiem dość powszechnym jest 
brak zainteresowania ze strony władz nadrzędnych biblioteką tech
niczną i jej pracą oraz niedocenianie znaczenia czytelnictwa technicz
nego dla realizacji planów produkcyjnych. W zakładach pracy często 
traktuje się sprawy biblioteki i czytelnictwa jako zło konieczne. 

W tej sytuacji trudno nawet wskazać ilość bibliotek fachowych na 
terenie województwa. Rachunek byłby prosty, gdyby wystarczyło po
liczyć zakłady zatrudniające ponad 100 pracowników, które w myśl 
Uchwały są zobowiązane do posiadania biblioteki "fachowej. Ale, jak 
już wiemy, uchwały nie zrealizowano. Nie mógł więc liczby bibliotek 
fachowych podać NOT, który na terenie województwa posiada 700 kół. 
Wobec braku bibliotek branżowych innych źródeł informacji nie ma, 
Rocznik statystyczny na rok 1956 bibliotek tego typu nie ujął. 

Znane jest tego rodzaju powiedzenie o bibliotece fachowej, że jest 
(formalnie), a właściwie to jej nie ma. Zakupywane książki rozchodzą 
się po oddziałach, są u różnych osób do ich użytku, niezinwentaryzo
wane, nieskatalogowane i niekontrolowane. Dziesiątki czasopism fa
chowych prenumerowanych przez zakłady pracy rozchodzi się tą sa
mą drogą. Nikt ich nie odszuka, o kompletowaniu roczników nie ma 
mowy. 

Niejednokrotnie biblioteka w większym zakładzie pracy albo nie 
ma w ogóle lokalu i sprzętu, albo jeśli je nawet ma, to nieodpowiednie. 
Nieliczne etaty bibliotekarzy przede wszystkim uległy kompresji, za
liczono je bowiem do etatów administracyjnych. W resorcie górni
ctwa, a więc tam, gdzie jest biblioteka branżowa i sieć biblioteczna li
czy 108 bibliotek fachowych, tylko 25 bibliotekarzy jest na pełnym 
etacie. Porostałe biblioteki znajdują się pod opieką pracowników 
z Klubów Techniki i Racjonalizacji, Sekcji Wynalazczości czy też pod 
opieką pracownika administracyjnego. Nawet' gdy są etaty, to o tak 
niskim uposażeniu, że nie zgodzi się na nie pracownik o kwalifikacji 
technika lub inżyniera. 
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Czy można w tych warunkach mówić o czytelnictwie? Jednym 
z tych czynników, który mógł, może i powinien wiele pomóc w tym 
zakresie, są Koła Naczelnej Organizacji Technicznej. Nie wykazują 
one jednak większego zainteresowania tą sprawą. 

Wojewódzki Oddział NOT w Katowicach w okresie przed reorga
nizacją zorganizował bibliotekę, która początkowo rozwijała się do
brze. Powstała z inicjatywy inż. Turczyńskiego, przewodniczącego 
Sekcji Bibliotek Fachowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich, Komisja Biblioteczna podjęła różnorakie inicjatywy za
równo w zakresie pracy biblioteki NOT-u, która mogła stać się 
zaczątkiem Centralnej Biblioteki Technicznej, jak też w zakresie wza
jemnego powiązania bibliotek technicznych w terenie i okazania po
mocy w ich działalności. Początkiem tej pracy było kilka zebrań bi
bliotekarzy bibliotek technicznych województwa, organizowanych 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Podjęto rów
nież inicjatywę stworzenia katalogu centralnego wydawnictw zagra
nicznych w bibliotekach fachowych terenu. Po reorganizacji NOT-u 
biblioteka przestała być przedmiotem zainteresowania. Praca jej ule
gła zahamowaniu, odjęto jej jeden z dwu etatów. 

Uchwała Rządu w § 9 mówi o utworzeniu w ramach Centralnego 
Instytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej - Centralnej Biblio
teki Technicznej, która powinna posiadać oddziały w większych ośrod
kach przemysłowych. 

Rolę, którą spełniać winna Centralna Biblioteka Techniczna 
w skali polskiej, mogłaby spełniać dla śląskiego okręgu przemysłowe
go Centralna Biblioteka Techniczna zorgan•zowana w województwie 
katowic!dm. Chodziłoby nie tylko o stworzenie w niej placówki nap.
kowej z rozbudowanym księgozbiorem, ale również o kierowanie 
pracą fachowych bibliotek, zwłaszcza tych, które na tym terenie 
nie mają oparcia o główne biblioteki branżowe. Centralna Biblioteka 
Techniczna poza gromadzeniem głównego księgozbioru zajęłaby się 
pomocą organizacyjną, instruktażem, koordynacją działalności wszyst
kich bibliotek fachowych, udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, 
organizacją Wypożyczeń międzybibliotecznych oraz prowadzeniem 
centralnej ewidencji zbiorów. 

Powołanie Centralnej Bibli<?teki Technicznej dla naszego terenu 
jest potrzebą niezmiernie pilną. Cenną jest służba, którą w tym zakre
sie świadczyła i świadczy Biblioteka Sląska, cenną była zaniechana 
niestety inicjatywa Wojewódzkiego Oddziału NOT-u. W związku z ro
snącymi zadaniami Biblioteki Sląskiej w dziedzinie humanistyki nie 
ma mowy, by mogła ona zastąpić w jakimkolwiek stopniu Centralną 
Bibliotekę Techniczną, Nie można również liczyć na to, że NOT roz
winie w tej dziedzinie podjętą niegdyś inicjatywę. Brak Centralnej 
Biblioteki Technicznej odczuwają coraz dotkliwiej liczne zakłady pra
cy i coraz częstsze są z ich strony sygnały świadczące o konieczności 
jej powołania. 

W województwie naszym ośrodkiem, który zaspakaja coraz więcej 
potrzeby w tym zakresie, jest Biblioteka Folitechniki Sląskiej w Gli-
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wicach. Biblioteka Folitechniki musi jednak w pierwszym rzędzie peł
nić swoje zadania w stosunku do uczelni. Centralną Bibliotekę Tech
nicz,ną należy związać z najpoważniejszym ośrodkiem naukowym w za
kresie techniki, a więc z Folitechniką Sląską. Biblioteka Folitechniki 
pośród bibliotek naukowych technicznych posiada dziś największy 
księgozbiór. Jest placówką prężną, ambitną, na wysokim poziomie 
organizacyjnym. 

Założenie Centralnej Biblioteki Technicznej nie jest sprawą jedne
go czy dwu lat. Trzeba dla niej znaleźć pomieszczenie, trzeba dla niej 
wybudować gmach. Niektóre zakłady pracy, szczególnie te, które naj
więcej doceniają potrzebę takiej biblioteki, już zgłaszają się z goto
wością partycypowania w kosztach jej budowy. W związku z tym na
leżałoby jak najszybciej powołać komitet organizacyjny dla utworze
nia Centrah?-ej Biblioteki Technicznej. 

Mimo podejmowanych wielokrotnie uchwał w sprawie bibliotek 
fachowych, sytuacja przedstawia się ciągle źle, co powoduje trudne do 
ujęcia w cyfry, ale wielkie straty w naszej gospodarce narodowej. 
Niewątpliwie w miarę swoich sil i możliwości Stowarzyszenie Biblio
tekarzy Polskich, istniejące biblioteki naukowe, a może nawet i NOT 
do chwili powstania Centralnej Biblioteki Technicznej dokładać będą 
wysiłków w kierunku zabezpieczenia warunków i podnoszenia wyni
ków pracy bardzo licznych, lecz słabych bibliotek fachowych. 

B i blliotelki IPOWsze ch n e 

W okresie międzywojennym rolę publicznych bibliotek oświato
wych w województwie katowickim pełniły biblioteki Towarzystwa 
Czytelń Ludowych, w powiecie cieszyńskim i bielskim biblioteki S!ą
skiej Macierzy Szkolnej, w dużych zakładach pracy biblioteki Towa
rzystwa "Nasza Czytelnia". Poza tym istniały liczne biblioteki róż
nych organizacji i stowarzyszeń. W sumie było ponad 600 polskich bi
bliotek, mających ogółem ponad 250 000 wol. W okresie międzywojen
nym powstały również biblioteki powiatowe utrzymywane przez sa
morząd w Lublińcu i Pszczynie. W powiecie będzińskim działała naj
lepiej zorganizowana w Polsce Biblioteka Powiatowa z pełną siecią 
bibliotek gminnych. W Częstochowie istniała Miejska Biblioteka Pu
bliczna im. Władysława Biegańskiego. Z inicjatywy Tow. Czytelń 
Ludowych przy pomocy funduszów Towarzystwa i dotacji państwo
wych wybudowany został w Katowicach przy ul. Francuskiej 12 Dom 
Oświaty, w którym mieściła się centrala biblioteczna TCL, później 
również Biblioteka Sląska. Poważną pozycję dla czytelnictwa i samo
kształcenia stanowiło 300 kompletów biblioteczek dla zespołów samo
kształceniowych w Kuratorium Okręgu Szkolnego. 

W czasie okupacji wszystkie księgozbiory polskich bibliotek oświa
towych zostały prawie doszczętnie Z9iszczone. 

Ustawa biblioteczna z 1946 r. była jednym z podstawowych aktów 
dotyczących oświaty publicznej. Nałożyła ona na państwo obowiązek 
zakładania i utrzymywania bibliotek powszechnych, i stała się pod-
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stawą dla wielkiej akcji państwowej kierowanej umiejętnie i spręży
ście przez Naczelną Dyrekcję Bibliotek podległą Ministerstwu Oświa
ty. Wielki wysiłek władz państwowych i społeczeństwa dał widome 
rezultaty. W 1950 r. została Żbudowana zasadniczo pełna sieć biblio
tek gromadzkich, powiatowych i miejskich z Biblioteką Wojewódzką 
na czele. Na krótkoterminowych kursach przeszkolono dużą liczbę kie
rowników bibliotek gromadzkich. W 1950 r. biblioteki przeszły do re
sortu Ministerstwa Kultury i Sztuki, w terenie gospodarzą nimi Rady 

.Narodowe. Rozwój ilościowy bibliotek postępuje teraz powoli, wysiłek 
idzie w kierunku dalszego zaopatrywania w książki i zdobywania czy
telników. 

Folityka centralnego zakupu prowadzonego przez Ministerstwo 
powodowała nagromadzenie w bibliotekach wielu książek niepoczyt
nych, a tzw. akcja "Sp. Bibl." zawalała biblioteki powszechne książ
kami prawie zupełnie nieużytecznymi nakładając równocześnie na 
bibliotekarzy niemały trud ich opracowania. 

Wielkie akcje czytelnicze prowadzone przez 5 lat pod nazwą kon
kursu czytelników nakładały na bibliotekarzy ogromne obowiązki 
i wysiłek niewspółmierny z rezultatami. Pogoń za czytelnikiem ma
sowym prowadzi do zatracenia istotnego sensu pracy biblioteki. pracy 
z czytelnikiem indywidualnym. 

Wyniki pracy bibliotek, gdy spojrzymy na nie poprzez cyfry, są 
imponujące. W 1957 r. sieć bibliotek obejmuje: 

l Bibliotekę Wojewódzką i Miejską w Katov.'icach, 
20 bibliotek miast wydzielonych, 

126 filii bibliotecznych w miastach, 
14 bibliotek powiatowych, 

249 bibliotek gromadzkich i osiedlowych, 
658 punktów bibliotecznych na wsi. 
Łączne zasoby księgozbiorów przekraczają 2 miliony wol., ogolna 

liczba czytelników wynosi 241 tys. Przeciętna liczba wypożyczeń na 
czytelnika wynosiła w 1955 r. 19 książek, w r. 1956- 20 książek. 

Rozwój bibliotek i czytelnictwa charakteryzują następujące liczby 
odnoszące się do ?ibliotek powszechnych: 

Rok 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Lączna ilość woluminów 
25 600 
34 743 
58 081 

120 405 
392 337 
727 200 
972196 

l 320 042 
l 378 115 
l 527 260 
1670 071 
l 838 417 

Ilość czytelników 
5 712 
8169 

14 351 
26 337 
72 557 

107 594 
163 395 
189 755 
235 265 
243 711 
248144 

. 241 723 
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Imponujące te liczby wymagają jednak analizy. Na zasoby książ
kowe liczące łącznie ponad 2 miliony wol. trzeba spojrzeć z punktu wi
dzenia ich wartości i użyteczności. W niektórych bibliotekach liczba 
tzw. cegieł dochodzi do 400/o. 

Obecnie zdecentralizowany zakup i obfitujący w ciekawe pozycje 
rynek wydawniczy· pozwalają na celowe uzupełnianie zbiorów biblio
tecznych. Czytelników nie trzeba agitować do biblioteki, właściwa 
książka robi sama najlepszą propagandę. 

Gdy wielkie ilości bibliotek, książek, czytelników, wypożyczeń roz
mienimy na drobne, dopiero wtedy ocenić możemy ogromny wkład 
finansowy państwa, trud i wysiłek organizacyjny i codzienną pracę . 
bibliotekarzy. Tylko bibliotekarze wiedzą, ile pracy trzeba włożyć, by 
książka z półki księgarskiej przeszła do lady bibliotecznej. ·Jakże trud
no zwalczyć przekonanie wielu ludzi, że praca bibliotekarza jest prosta 
i lekka i że do niej nadaje się pierwszy lepszy. W sieci bibliotek pu
blicznych jest wielu bibliotekarzy oddanych pracy całym sercem, zdo
bywających wielkim wysiłkiem fachowe wykształcenie bibliotekar
skie na stopniu średnim w Państwowym Ośrodku Kształcenia Biblio
tekarzy w Jarocinie lub podczas półtorarocznego kursu Państwowego 
Ośrodka Kształcenia Korespondencyjnego oraz coraz częściej wstę
pujących na zaoczne wyższe studia bibliotekarskie. 

Biblioteki powszechne osiągnęły ilościowo i jakościowo znaczny 
stopień rozwoju, ale obecnie zatrzymały się jakby w pół drogi. Usta
wa biblioteczna wymaga koniecznie i szybko nowelizacji (uchwałę 
w tym zakresie podjęła Sejmqwa Komisja Oświaty i Nauki), jest 
wprawdzie realizowana, ale powstaje pytanie jak? Przecież już dość 
daleko jesteśmy od roku 1946 i 1950. Co dalej? W jakim kierunku po
winien iść rozwój, jak wygląda polityka biblioteczna? Odpowiedzią 
częściową na to jest jedno stwierdzenie. W Polsce Ludowej, w której 
tak szybko rozwija się budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe, 
w której wzniesiono wiele często bardzo kosztownych domów kultu
ry, nie budowano pr.awie zupełnie bibliotek publicznych. Fakt ten jest 
świadectwem jakiegoś niedowładu w ujmowaniu roli i zadań oświato
wych i kulturalnych bibliotek. Przyczyny tego stanu rzeczy tkwią głę
boko w podłożu historycznego rozwoju bibliotek oświatowych dla lu .. 
du, opartych o filantropię i w utrwalonych, uproszczonych stereoety
pach myślowych. Typ tego uproszczonego ujmowania pojęcia biblio
tek spotyka się nie tylko u ludzi prostych, ale również u osób wysoko 
wykształconych, często u ludzi na wysokich stanowiskach, ludzi od
powiedzialnych za rozwój kultury. Nie mamy w Polsce wielu wzo
rów bibliotek oświatowych. Nie umieliśmy wziąć ich z zagranicy, ani 
ze Związku Radzieckiego czy z Czechosłowacji, w której ustawa bi
blioteczna jest realizowana od 1919 r., ani z innych krajów. 

Upowszechnić się musi przekonanie, że biblioteka jest podstawową 
i trwałą instytucją kulturalną. Z pojęciem instytucji wiąże się jej 
trwała odpowiednia siedziba, funkcja i zakres działania. Chodzi przede 
wszystkim o biblioteki w :J!liastach jako ośrodki oddziaływania oświa
towego i kulturalnego oraz życia umysłowego. 
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Tak pojęta biblioteka będzie miała odpowiednie magazyny książek, 
wypożyczalnię dla dorosłych i młodzieży, czytelnię dla dorosłych 
i dzieci, wyodrębniony księg<;>zbiór naukowy, czytelnię naukową z bi
blioteką podręczną, pracownię, salę zebrań. Taka biblioteka będzie 
mogła zaspokoić potrzeby oświatowe, kulturalne i umysłowe, pokiero
wać rozbudowaną siecią filii bibliotecznych i wypożyczalni i obsłużyć 
je. Taką biblioteką jest Biblioteka Miejska w Częstochowie dzięki 
swej 40-letniej tradycji i zrozumieniu jej potrzeb przez Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej. Takimi częściowo są biblioteki w Zabrzu 
i ChoJ;zowie. Ale w województwie katowickim mamy 21 miast wydzie
lonych i 14 miast powiatowych. A innych takich bibliotek nie mamy. 
Nie ma mowy o własnych budynkach. Biblioteki są tylko wypożyczal
niami w przygodnych pomieszczeniach, często ciasnych lub zimnych, 
nieraz wilgotnych. Czy można w tych warunkach zastosować wypo
życzalnie z wolnym dostępem do pólek dla czytelników, jak to jest 
praktykowane powszechnie w Czechosłowacji i innych krajach? Nie
raz brakuje już miejsca na pomieszczenie stale rosnącego księgozbioru. 
W zabiegach o właściwe miejsce dla biblioteki nieraz spotkać się moż
na z tego rodzaju wypowiedzią autorytatywnych czynników tereno
wych: "luksusów wam się zachciewa". Niezrozumienie roli biblio
tek powszechnych dla licznych rzesz robotniczych, dzieci, inteligencji 
jest zjawiskiem dość powszechnym. Szczególnie w r. 1957 wystąpiło 
silnie zjawisko spychania bibliotek powszechnych do gorszych lokali 
lub wręcz odbierania lokali bibliotecznych na inne cele. Jest to zjawi
sko niepokojące, prowadzące do likwidacji placówek oświatowych. 

Drugim zjawiskiem wysoce niepokojącym jest bardzo poważny 
odpływ z zawodu bibliotekarzy, szczególnie tych, którzy posiadają 
wykształcenie wyższe lub średnie or:az fachowe wyszkolenie bibliote
karskie i często mają za sobą dłuższy staż pracy w bibliotece. Ubytek 
fachowego personelu prowadzi do obniżenia poziomu pracy bibliotek. 
Główne przyczyny tego zjawiska leżą w niskim wynagrodzeniu biblio
tekarzy, niedocenianiu ich pracy, konieczności ciągłej walki o sprawy 
biblioteki oraz w braku perspektyw. 

Odosobnione jeszcze, ale alarmujące zjawisko wystąpiło w r. 1957 
w Sosnowcu. W sytuacji gdy wiele placówek handlowych i produkcyj
nych pracuje deficytowo Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę 
o wprowadzeniu opłat za wypożyczanie książek w bibliotekach po
wszechnych: wysokość opłaty za wypożyczenie l książki oznaczono na 
50 gr od dziecka i l zł od czytelnika dorosłego. Niewątpliwie miasto 
ma potrzeby i mu.c;;i mieć dochody, aby je zaspokoić, ale chyba nie 
z placówek oświatowych. Bezpłatność korzystania z usług placówek 
oświatowych jest zdobyczą klasy robotniczej i podstawowym postula
tem prowadzącym do upowszechnienia oświaty. Nie możemy zapo
minać o tym, że w Polsce i w Sosnowcu sprawa analfabetyzmu i pól ... 
analfabetyzmu nie została jeszcze rozwiązana. Mówią o tym cyfry re
jestrowanych analfabetów poborowych i statystyki dotyczące wy
kształcenia załóg zakładów pracy. 
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Inna droga prowadzi do celu. Istnieje konieczność udziału społe
czeństwa w rozwoju bibliotek. Akcja taka na pewno da rezultaty, gdy 
się ją wdroży nie w trybie administracyjl).ym, lecz w formie dobrowol
nych świadczeń. Takie postępowanie zwiąże czytelników z bibliote
ką, uczyni ją dla nich sprawą własną, bliską, o którą trzeba dbać. 
W niektórych miastach powstały koła przyjaciół biblioteki. Już po
czątkowe doświadczenia wykazały, jak cenna jest inicjatywa społecz
na czytelników. Kola uzupełniają skromne środki budżetowe na za
kup książek, z zebranych funduszów nabywają książki według wła
snych życzeń, podejmują inicjatywę szerokiej oświatowej pracy bi
blioteki, uważają bibliotekę za instytucję własną. O to przecież przede 
wszystkim chodzi. 

Robotnicy, młodzież i inteligencja coraz częściej poszukuje ksią
żek naukowych. Dowodem tego jest ilość zapotrzebowań na te książki 
w wypożyczalniach, wzmożony ruch w działach naukowych miejskich 
bibliotek powszechnych, wzrastające korzystanie z usług działu infor
macyjno-bibliograficznego i zwiększający się ustawicznie ruch wypo
życzeń międzybibliotecznych. 

Rozwój bibliotek publicznych w województwie zależeć będzie 
w dużym stopniu od upowszechnienia w świadomości czynników od
powiedzialnych za stan oświaty i kultury znaczenia książki, a więc 
i biblioteki w kulturze narodu. W ślad za tym pójdzie troska o stwo
rzenie bibliotekom warunków materialnych. Niewątpliwie przyjdzie 
czas na budownictwo biblioteczne; a wcześniej jeszcze na oddawanie 
do użytku bibliotek lepszych pomieszczeń i ich adaptację. Warunkiem 
rozwoju będzie również należyte wyposażenie w sprzęt i zabezpiecze
nie kredytów na zakup książek. 

Biblioteki we wszystkich ośrodkach miejskich pójdą w kierunku 
rozbudowania działów naukowych i dobrej pracy informacyjno-biblio
graficznej, bo na dłuższą metę nie do pomyślenia jest stan zaspakaja
nia wszystkich potrzeb wyłącznie literaturą piękną. Ruch oświatowy 
wyrażający się już w powstawaniu uniwersytetów powszechnych, 
w rosnącym zainteresowaniu własnym regionem, w rozwoju placówek 
oświatowych i wzrost zainteresowań umysłowych w środowisku ro
botniczym wysuwa pod adresem bibliotek swoje postulaty. 

Doświadczenia kół przyjaciół bibliotek wskazują drogę, którą iść 
należy, by wiązać biblioteki ze społeczeństwem. Działające kiedyś przy 
bibliotekach powszechnych Komitety Biblioteczne jak i powołane 
w 1950 r. Rady Czytelnictwa i Książki zamarły, bo nie przestrzegając 
form demokratycznych nie miały oparcia o masy czytelników. 

środowisko śląskie odczuwa bardzo mocno potrzeby wychowaw
cze. Wychowanie rozpoczyna się od wychowania dzieci. Kilka biblio
tek i czytelń dziecięcych w naszym województwie jest przykładem, 
jak bardzo są one potrzebne. By to ocenić, trzeba widzieć, jak dzieci 
garną się do bibliotek, jak dobrze się w nich czują, oddziaływuje na 
nie już atmosfera wychowawcza biblioteki. Całe nasze województwo 
z 3 milionami ludności ma tyle samo bibliotek dziecięcych, co jedno 
miasto Gdynia. Nie zmieni tego stanu rzeczy samo biadanie nad sta-
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nem wychowania i stwierdzenie ogromnych w tym zakresie potrzeb, 
jeśli w ślad za tym nie pójdzie celowe i skuteczne działanie, które 
d"!iecko ·odbierze ulicy. Wychowanie to proces długotrwały, a przy
mierze dziecka z książką jest przymierzem zawiązywanym na całe 
życię. 

Postulat wysokich kwalifikacji ogólnych i zawodowych pracow
nika bibliotecznego, jego przygotowania do pracy kulfuralno-oświa
wej i wychowawczej nie wymaga chyba uzasadnienia, jeśli chcemy 
widzieć w bibliotece instytucję spełniającą ważną służbę w kulturze 
narodu. 

Bibliotleilci z.wtiązków zawodowych 

Po reorganizacji związków zawodowych uległa zmianie sytuacja 
bibliotek związkowych.,_ System centralnego rozprowadzania fundu
szy związkowych i centralnego dotowania bibliotek (etaty, zakup 
książek) zostały zniesione. Biblioteki tak jak i inne urządzenia kultu
ralne utrzymywane są ze składek związkowych, którymi gospodarują 
rady zakładowe. Reorganizacja wytrąciła z równowagi wiele placówek 
bibliotecz~ych. Przeprowadzono korektę sieci bibliotecznej włączając 
księgozbiory niektórych bibliotek związkowych do sieci bibliotek pu
blicznych. Zlikwidowano częściowo centrale kompletów ruchomych. 
Ustalono zasadę, że sieć bibliotek publicznych uznaje się za podstawo
wą, biblioteki związkowe za uzupełniające. Rady zakładowe prowadzą 
i prowadzić będą działalność kulturalno-oświatową wśród członków 
załogi i ich rodzin, gdyż słuszny jest postulat, by ciężar utrzymywania 
i prowadzenia bibliotek nie spoczywał wyłącznie na skarbie państwo
wym, ale również na funduszach społecznych. 

Za prowadzeniem bibliotek przez związki zawodowe przemawiają 
nie tylko ich piękne tradycje i wielkie osiągnięcia w tym zakresie, ale 
przemawiają i inne względy natury merytorycznej i społecznej. 
W województwie katowickim jest około 300 bibliotek związkowych, 
których indywidualne księgozbiory liczą ponad 1000 wol. Najwięcej 
bibliotek związkowych, bo około 130, istnieje w zakładach górniczych, 
na drugim miejscu stoją zakłady hutnicze z 43 bibliotekami, na trze
cim - metalowcy z 35 bibliotekami. Biblioteki związkowe liczą łącz
nie blisko 900 000 tomów. Po reorganizacji najsprawniej pracują bi
blioteki Zw. Zawodowego Górników, bowiem Związek ten nie zredu
kował etatów dla prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej. 

Przy reorganizacji zarysowały się dwie tendencje. Jedna zmierza 
do wyzbywania się przez rady zakładowe obowiązku prowadzenia pra
cy kulturalnej, druga prowadzi do zwiększenia troski o zaspakajanie 
potrzeb kulturalnych załóg i ich rodzin, co wyraża się między innymi 
podwyższeniem dotacji na zakup książek i inne potrzeby biblioteki. 
Ta druga pomyślna tendencja objawia się jednak jak dotychczas 
słabiej. . 

Na skutek wzajemnego porozumienia Ministerstwa Kultury i Sztu
ki i Centralnej Rady Związków Zawodowych obowiązek opieki w za-
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kresie szkolenia i instruktażu w bibliotekach związkowych wzięły na 
siebie biblioteki powszechne, a mianowicie Biblioteka Wojewódzka, 
biblioteki miejskie i powiatowe. Niedługi okres, w którym biblioteki 
związkowe pracują w innym układzie, nie pozwala jeszcze na wypro
wadzenie uogólnień i końcowych wniosków. 

Praca OcdziałJU Slą,skiego 
Stowarzys;ze.nia Bib.Jio.tJekarzy Poll.s,kli'ch 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ma w życiu i pracy biblio
tek województwa swoją poważną kartę. Stało się ono przede wszyst
kim łącznikiem między różnymi typami bibliotek, zapobiegając za
mykaniu się ich we własnych ciasnych kręgach, w murach pojedyn
czych bibliotek lub w obrębie poszczególnych sieci bibliotecznych. 
SBP na Sląsku ma organizacyjnie l O terytorialnych oddziałów. Przy 
Zarządzie Okręgu katowickiego działa kilka Sekcji, jak Sekcja biblio
tek technicznych, Sekcja bibliotek naukowych, Sekcj& bibliograficzna. 
Sekcja bibliotek powszechnych. W skład Zarządu Okręgu, na którego 
czele stoi dr Franciszek Szymiczek, wchodzą przedstawiciele wszyst
kich pionów bibliotecznych. Zarówno Zarząd Okręgu, jak i poszcze
gólne Sekcje rozwijają dużą inicjatywę prowadząc prace nakreślone 
statutem, a dyktowane potrzebami bujnie rozwijającego się życia go
spodarczego, naukowego i kulturalnego naszego województwa, inspi
rując dziaralność i pomagając pracy Oddziałów, wśród których naj
większą ruchliwością odznaczają się Oddziały w Katowicach, Cieszy
nie, Zabrzu, a ostatnio w Bytomiu i Gliwicach. Do najbardziej aktyw
nych Sekcji należą: Sekcja bibliotek naukowych, Sekcja bibliograficz
na i Sekcja bibliotek technicznych. Sekcja bibliotek naukowych pod 
przewodnictwem dr Stefanii Zalewskiej urządza kolejne zebrania 
w różnych większych bibliotekach terenu, jak Biblioteka Sląska, Bi
blioteka Akademii Medycznej, Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicz
nej itd. Zebrania te połączone są z poznaniem pracy poszczególnych 
bibliotek, ze zwiedzaniem wystaw i pracowni. Sekcja bibliograficzna 
pod przewodnictwem mgr Z. Frankowej odbywa swe zebrania systema
tycznie co miesiąc w Bibliotece Sląskiej, przeprowadzając wyklady 
i ćwiczenia w oparciu o jej pracownię bibliograficzną. Sekcja biblio
tek fachowych ma niełatwe zadanie ze względu na rozproszenie bi
bliotekarzy w różnych branżach, nierówny poziom organizacyjny 
bibliotek i przygotowanie zawodowe bibliotekarzy. Trzonem Sekcji są 
bibliotekarze bibliotek fachowych hutnictwa i górnictwa. Sekcja pra
cuje pod przewodnictwem inż. Turczyńskiego przy współpracy inż. 
Mikołajskiego. Odbyła kilka większych zebrań przy współudziale
NOT-u i pomagała w organizacji Sekcji bibliotek fachowych przy nie
których Oddziałach Stowarzyszenia. Dużą inicjatywą wyróżnia się 
Sekcja przy Oddziale w Sosnowcu pod przewodnictwem kol. A. Ko
złowskiego. Sekcja ta interweniowała z dobrym skutkiem w kilkuna
stu zakładach pracy poprawiając warunki materialne i techniczne tych 
bibliotek. 
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Bardzo intensywną pracę prowadziło Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich przed Ogólnopolską Konferencją Bibliotekarzy, na którą 
pr?.:yszło z poważnym dorobkiem wypracowując szereg wniosk~w 
zwłaszcza w sprawach dotyczących bibliotek fachowych i naukowych. 
Oprócz prac organizacyjnych i naukowych Stowarzyszenie kładzie 
duży akcen.t na życie towarzyskie i społeczne bibliotekarzy oraz ich 
sprawy bytowe. 

Pod względem liczebności członków Oddział Sląski z liczbą ponad 
600 członków zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Czy wszyscy biblio
tekarze terenu należą do Stowarzyszenia? A jeśli nie, to jaki procent 
ogółu bibliotekarzy stanowią członkowie SBP? Odpowiedź na to pyta
nie nie może być ścisła, bowiem nie możemy doliczyć się dokładnej 
liczby bibliotekarzy. Myślę przy tym tylko o bibliotekarzach etato
wych, jest bowiem znaczna liczba bibliotekarzy pracujących za wy
nagrodzeniem ryczałtowym, zwłaszcza w sieci bibliotek publicznych 
i związkowych. W 1957 r. przybyło kilkudziesięciu bibliotekarzy 
w szkolach stopnia podstawowego i licealnego. Przeważnie nie należą 
do Stowarzyszenia bibliotekarze pracujący pojedynczo w różnych bi
bliotekach, nie związanych z żadną siecią biblioteczną. Bibliotekarze 
ci są osamotnieni i najbardziej potrzebują pomocy. Można przyjąć 
szacunkowo, że ogólna liczba bibliotekarzy w województwie wynosi 
około 1200, a więc do Stowarzyszenia należy ok. 50%. · 

Zarówno stan bibliotek jak i sytuacja materialna bibliotekarzy sta
wiają przed Stowarzyszeniem zadania, które wymagają sprężystej 
organizacji, inicjatywy i konkretnego działania. 

Perspektywy 

Pojęciu perspektywy odpowiada jakaś WIZJa dnia jutrzejszego. 
Ubogie i smutne jest życie człowieka bez perspektyw osobistych. Nie 
daje radości i większych rezultatów praca bez wizji społecznej. Per
spektywy bibliotek w województwie częściowo zostały już zarysowa
ne przy omawianiu pionów bibliotecznych i poszczególnych bibliotek. 
Yerspektywy te należy związać z całokształtem życia polityczneJo, 
gospodarczego i kulturalnego w planie 5-letnim i w planach perspe
ktywicznych. Rozwój ten będzie niewątpliwie cechowało wzrastające 
tempo, któremu biblioteki muszą nadążyć, bo życie stawiać im będzie 
coraz większe zadania. 

Niewątpliwie zapoczątkowany przełomem październikowym proces 
decentralizacji i demokratyzacji będzie postępował dalej wyzwalając 
coraz bardziej skrępowane w c~asie minionym siły społeczne. Ulepszy
my formy rządzenia i gqspodaP'owania. Rozbudzone siły społeczne po
dejmować będą w coraz szerszym zakresie inicjatywę twórczą we 
wszystkich dzieazinach życia. Mamy tego liczne i coraz liczniejsze 
przykłady. Inicjatywa ta zarysowała się również silnie w dziedzinie 
nauki (Naukowy Instytut Sląski, ożywiona działalność instytutów 
naukowych, silne parcie opinii śląskiej w sprawie uniwersytetu), 
a także oświaty i kultury (powstanie Instytutu Kulturalno-Oświato-
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wego, Związków Chórów i Teatrów Ludowych, 'I'owarzystwa Krzewie
nia Wiedzy Praktycznej, renesans ruchu kół śpiewaczych, rozwój uni
wersytetów powszechnych). Wzrastać będzie ranga nauki, oświaty 

i kultury. Biblioteka śląska jako centralna placówka humanistyczna 
otrzyma własny gmach, rozwinie szeroko swoją działalność naukową 
i usługową we współdziałaniu z Naukowym Instytutem Sląskim, Uni
wersytetem i Towarzystwami Naukowymi. Centralna Biblioteka 
Technic:m1a stanie się ośrodkiem naukowym i usługowym dla wszyst
kich dziedzin techniki, jak również przyjdzie z pomocą organizacyjną 
i merytoryczną wszystkim bibliotekom fachowym przy zakładach pra
cy. Biblioteki naukowe wyższych uczelni rozbudują i ulepszą swoją 
pracę, by zaspokoić coraz większe wymagania pracowników nauki 
i studentów. Wiązać się to będzie z coraz ściślejszą selekcją przy przyj
mowaniu na uczelnie i coraz wyższymi wymaganiami stawianymi stu
diującej młodzieży. 

W modelu kulturalnym Folski musi się znaleźć właściwe miejsce 
dla bibliotek jako podstawowych instytucji nauki, oświaty i wychowa
nia. Biblioteki publiczne zyskiwać będą coraz więcej zrozumienia 
u czynników odpowiedzialnych za stan oświaty i kultury, otrzymywać 
będą lepsze, odpowiedniejsze dla rozwoju pracy bibliotek lokale. Nie
wątpliwie przyjdzie czas również na budownictwo biblioteczne. 

W związku z rosnącym wzrostem zainteresowań umysłowych bi
blioteki publiczne w wielkich miastach rozbudują pracę działów nau
kowych oraz usprawnią służbę informacyjno-bibliograficzną. Pozo
stałe miasta wydzielone i miasta powiatowe zorganizują w bibliote
kach działy naukowe. Wielkie potrzeby wychowawcze zadecydują 
o organizacji bibliotek dziecięcych w licznych ośrodkach robotniczych. 

Organizowane koła przyjaciół bibliotek staną się z biegiem czasu 
poważną siłę społeczną, która będzie zabierała głos w sprawach biblio
tek, da im silne oparcie i pomoc. 

Zanim powstanie Wojewódzki Ośrodek Koordynacyjny dla biblio
tek, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich podejmie inicjatywę jako 
czynnik koordynacyjny i opiniodawczy w zakresie ustalania polityki 
bibliotecznej. 
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Biblioteka Instytutu. Badań Literackich jako biblioteka naukowa 
specjalna spełnia następujące zadania: 

l. gromadzi księgozbiór i inne materiały dokumentacyjne zgodnie 
z założeniami statutowymi Instytutu, 

2. udostępnia zasoby Biblioteki pracownikom Instytutu oraz in
nym samodzielnym pracownikom nauki, zajmującym si~filologią pol
ską. 

Biblioteka IBL jako jednostka organizacyjna powstała w grudniu 
1949 r. W skład jej, obok zasobów własnych, weszły następujące wiel·
kie zespoły zbiorów: 

l. Księgozbiór z zapisu Jana i Jadwigi Michalsk.ich, związany 

z Biblioteką IBL od października 1949 r. jako Fundacja. Z dniem 
ogłoszenia dekretu z mocą ustawy o zniesieniu Fundacji (24 IV 1952 r.) 
księgozbiór ten stał się własnością Biblioteki Instytutu. 

2. Zbiory Gabinetu Filologicznego im. Gabriela Korbuta, przeka
zane Instytutowi w końcu marca 1953 r. przez likwidujące się Towa
rzystwo Naukowe Warszawskie. 

3. Archiwum E. Orzeszkowej, składające się z materiałów ręko
piśmiennych i archiwalnych, zebranych przez Towarzystwo im. E. 
Orzeszkowej, które istniało w Warszawie (z filią w Grodnie) w latach 
1921-1931. Archiwum to, które po II wojnie światowej znalazło się 
pod opieką Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zostało równo
cześnie z Gabinetem Filologicznym im. Korbuta przejęte przez Insty
tut w marcu 1953 r. 

Z początkiem 1954"r. powstało, jako oddział Biblioteki, Archiwum 
naukowe IBL, w którego skład weszły obok- Archiwum im. Orzeszko
wej zbiory rękopiśmienne i ikonograficzne Fundacji im. J. J. Michal
skich oraz fototeka Gabinetu Filologicznego im. G. Kor buta. 

S t a n l i c z b o w y opracowanych zasobów Biblioteki IBL 
w dniu 31 grudnia 1957 r. przedstawiał się następująco: 

Druki zwarte nowe - 61 691 dzieł w 68 642 wol. (w tym księgo
'Zbiór IBL-- 15172 dz. w 17718 wol.; Fundacja im. J. J. Michal
skich -. 24 386 dz. w 26 366 wol.; Gabinet Filologiczny im. Korbu
ta- 22133 dz. w 24 558 wol.). Stare druki do r. 1800: 1563 dz. w 1555 
wol. Periodyki (czasopisma, noworoczniki, kalendarze itp.)- 1200 ty
tułów (ok. 12 tys. wol.). Zbiory specjalne Fundacji i Archiwum im. E. 
Orzeszkowej - 658 jedn. katalogowych; listy Orzeszkowej - 2290 
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jedn., listy do Orzeszkowej - 9482 jedn.t; maszynopisy łBL - 143 
poz.; mikrofilmy - 641 obiektów; fototeka Gabinetu Filol. im. 
Korbuta - 9675 obiektów; ikonografia fundacji im. Michalskich -
26 220 poz. 

Z b i o r y "w ł a s n e" Biblioteki gromadzone są systematycznie 
drogą zakupu oraz z wymiany, darów i egzemplarzy okazowych. 
Egzemplarz obowiązkowy Bibliotece Instytutu nie przysługuje. Prze
ciętny przyrost roczny książek wynosi ok. 2000 wal. 

Zakupy krajowe i zagraniczne w zakresie nowości wydawniczych 
i dzieł antykwarycznych prowadzone są według następujących wy
tycznych: l. pozycje uzupełniające i rozbudowujące księgozbiór pod
ręczny, 2. teksty literackie polskie ze wszystkich epok, 3. opracowania 
literackie, 4. prace z teorii literatury, 5. piśmiennictwo bibliograficzne 
i bibliologiczne, 6. prace z dziedzin pokrewnych, jak językoznawstwo, 
filozofia i historia myśli społecznej, historia, teatr itp., 7. czasopisma 
retrospektywne literackie i mające związek z literaturą oraz bieżące 
czasopisma polskie i zagraniczne. (W zakresie czasopism bieżących 
Biblioteka prenumerowała w 1957 r. 218 tytułów, w tym polskich 
krajowych 90, radzieckich i krajów demokracji ludowych - 53, za
chodnich - 63 oraz polskich emigracyjnych- 12). 

Zakup antykwaryczny krajowy nastawiony jest obecnie przede 
wszystkim na uzupełnienie braków w czasopismach polskich XIX 
i XX wieku. Ponadto drogą kupna wypełniane są luki w zasobie teks
tów literackich oraz opracowań z historii i teorii literatury. 

Zakup zagraniczny uwzględnia przede wszystkim teorię literatury, 
estetykę, krytykę literacką, historię literatury, teatrologię oraz w nie
wielkim zakresie teksty literackie, krytyczne wydania klasyków bądź 
też dzieła potrzebne specjalnie do pracy poszczególnym działom Insty
tutu Badań Literackich 2 • Zakupywane są również w możliwie naj
większej ilości książki podręczne (słowniki, encyklopedie literackie 
itp., jak np. Cassel's Encyclopaedie of Literature). W bardzo niewiel
kim zakresie Biblioteka kupuje książki z dziedziny sztuki, filozofii~ 
historii itp. Są to książki o charakterze kompendiów ogólnych, mogą
cych służyć jako pomoc historykowi literatury, np. D. D. Runes: The 
Dictionary o f Philosophy. ścisłe przestrzeganie. wąskiego stosunkowo 
zakresu w zakupie zagranicznym podyktowane jest warunkami budże
towymi Biblioteki IBL, która nie może sobie pozwolić na szersze trak
towanie nauk pokrewnych i pomocniczych. 

Większą swobodę pod tym względem daje wymiana zagraniczna 
oraz dary otrzymywane od wydawców i naukowych instytucji zagra
nicznych. 

1 Listy w Archiwum Orzeszkowej o,pra~Cowane są nara:zie w sposób 'Prowi
zoryczny, nie odpowiadający w IPehli pr:z.episom, obowią:zmjącym dla z!biorów rę
kopiśm!Ennych. 

1 Znrajdą się więc w zl:Ji10ra'Ch Bilblli,oltelki z teooi1 1iterotucy taiide IPOZycje, 
jwk np. P. Goldman: The Structure oj Literature. Ch:cago; z estetyki np. H. 
Re a d: Philosophy of Modern Art. Lcnd'on; z teat~rol.ogii- M. G o t: Theatre et 
symbolisme. Paris; z follkJ.o:rystylk:i - G. C o c c h i a• r a.: Stori.a det fotklore in 
Europa iłiP. 
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Wymiana zagraniczna ma charakter dwojaki. Po pierwsze więc jest 
to wymiana prowadzona bądź za pośrednictwem Ośrodka Rozpo
wszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk, bądź 
we własnym zakresie przez Bibliotekę IBL z zagranicznymi instytu
cjami naukowymi, bibliotekami (jak np. Bibliotieka Inostrannoj Litie
ratury w Moskwie, The Library of Congres w Waszyngtonie) i nie
którymi wydawnictwami. Ośrodki te przysyłają swe własne publika
cje w zamian za wydawnictwa firmowane przez IBL, przy czym 
wymiana nie jest oparta na ścisłym przeliczeniu wartości sprzedażnej 
książek. Inny natomiast rodzaj wymiany stanowi kontakt nawiązany 
przez Bibliotekę IBL z instytucjami handlowymi (wydawnictwa, 
antykwariaty) w Anglii i Stanach Zjednoczonych A. P. W tym przy
padku wymiana opiera się na dokładnym przeliczeniu finansowym. 
Instytucjom tym Biblioteka wysyła zapotrzebowane przez nie książki, 
specjalnie na ten cel zakupywane, otrzymuje natomiast również 

według własnych zamówień te pozycje, których nie może uzyskać 
drogą normalnego zakupu (wyczerpane egzemplarze antykwaryczne 
i wydawnictwa emigracyjne). W ten sposób Biblioteka nabyła cenne 
pozycje z teorii literatury, stylistyki itp., jak np. Richardsa, Santaya
ny, Hayakawy, Chambersa, Welleka i in. 

W 1957 r. Biblioteka IBL prowadziła wymianę z 25 instytucjami 
naukowymi z 16 krajów. Zarówno w zakupie jak i wymianie zagra
nicznej Biblioteka stara się przede wszystkim o dzieła w znanych ję
zykach europejskich, jak angielski, francuski, niemiecki, rosyjski 
i włoski. 

Ostatnim źródłem nabytków są dary i egzemplarze okazowe, przy
syłane przez niektóre wydawnictwa zagraniczne i krajowe (z polskich 
szczególnie "Iskry" i .,Pax"). 

Obszerne omówienie zasad gromadzenia zbiorów Biblioteki zała
twia niejako charakterystykę "własnego" księgozbioru Instytutu. 
Warto tu dodać, iż według przybliżonych obliczeń "własny" księgo
zbiór IBL składa się w 50°/o z tekstów literackich, w 300/o z mono
grafii i opracowań historycznoliterackich oraz w 20% z książek 

z dziedzin pokrewnych. 
Księgozbiór z zapisu Jana i Jadwigi M i c h a l ski c h, zbie

rany przez przeszło pół wieku (początki ok. 1893 r.), mimo dotkliwych 
strat poniesionych w czasie powstania warszawskiego, stanowi całość 
jedyną w swoim rodzaju. Z ważniejszych zespołów, które z biegiem lat 
weszły do biblioteki Michalskich, należy wymienić zbiory Adama Nie
mirowskiego, Józefa Weyssenhoffa (druki z drugiej polowy XVIII w.), 
Wiktora Gomufickiego (druki z XVI-XVII w.), Adolfa Pawińskiego, 
Bolesława Hillera (teatralia). Jest to biblioteka polonistyczna szeroko 
podbudowana piśmiennictwem dotyczącym kultury polskiej 3 • Księgo

zbiór zawiera teksty literackie, przeważnie z XIX w., zbierane możli
wie w pierwodrukach, opracowania historycznoliterackie polskie, Mic
kiewicziana (2 tys. pozycji), Słowaciana, Norwicliana i Wyspiańsciana, 

~ Zob. J. M i c h a l ski: .55 lat wśród książek. Wrocł.aw 1950, s. 102 -i nast 
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duży zbiór pamiętników (1920 poz.), prawie pełny komplet noworocz
ników, zbiór prac do dziejów szkolnictwa, dzieła z zakresu historii Fol
ski, etnografii, sztuki, bibliografii i bibliologii, judaica, stare druki, 
czasopisma, Varsaviana, przekłady i opracowania z literatur obcych 
itd. Według przybliżonych obliczeń księgozbiór Fundacji im. Michal
skich składa się w 35°/o z tekstów literackich, w 25°/o z opracowań 
historycznoliterackich, w 400fo z książek z innych dziedzin. 

"Kor b u t i a n u m" to dawny prywatny księgozbiór Gabriela 
Korbuta. W 1918 r .. ofiarował on swą bibliotekę Towarzystwu Nau
kowemu Warszawskiemu, z życzeniem, by stała się zaczątkiem Insty
tutu Polonistycznego, grupującego naukowców i studentów polonisty
ki. Biblioteka otrzymała wówczas oficjalną nazwę Gabinetu Filolo
gicznego im. Gabriela Korbuta. Sam Korbut był pierwszym kuratorem 
Biblioteki, a po j•ego śmierci w 1936 r. funkcję tę przejął prof. Julian· 
Krzyżanowski. 

Księgozbiór Gabinetu Filologicznego im. G. Korbuta ma charakter 
zdecydowanie specjalistyczny, czym różni się wyraźnie od zbiorów J. 
Michalskiego. Stanowi on duży zbiór polskich tekstów literackich 
z wyraźnie zaakcentowanymi zainteresowaniami edytorskimi z okre
su pozytywizmu. Specjalność jego stanowi wielki zbiór Sienkiewiczia
nów. Drugą cechę charakterystyczną biblioteki Korbuta stanowi po
kaźna ilość trudno już dziś dostępnych wydań z okresu modernizmu. 
W zbiorach "Korbutianum" znajdują się wszystkie serie wydawnicze, 
zarówno te, które obejmują teksty literackie, jak i te, na które skła
dają się prace naukowe z tej dziedziny. Niestety w latach wojennych 
wydawnictwa seryjne uległy częściowemu zdekompletowaniu. Po
nadto księgozbiór obejmuje prace językoznawcze polskie oraz trochę 
dzieł z zakresu historii i historii kultury. Jest także sporo klasyków 
literatur obcych, zarówno w tłumaczeniach jak i w oryginale. Wyda
nia powojenne (do r. 1953) w doborze dość przypadkowym. 

Star e druk i (do r. 1800) będące w posiadaniu Biblioteki IBL 
pochodzą z księgozbiorów Michalskiego i Korbuta. W przyszłości pro
jektuje się ich połączenie, na razie jednak stanowią jeszcze dwie od-
rębne grupy. -

Ogromna większość starych druków ze zbiorów im. Michalskich 
pochodzi z wieku XVIII. Są tu zarówno teksty literackie polskie i obce 
(przeważnie tłumaczenia z francuskiego), jak rozprawy, mowy i po
lemiki polityczne, exempla kaznodziejskię, rozprawy pedagogiczne 
i moralistyczne. Na uwagę zasługuje spora ilość pism politycznych 
z okresu Sejmu Wielkiego lub lat bezpośrednio go poprzedzających, 
a także pism dotyczących Konstytucji 3-go Maja. Tylko mniej więcej 
połowa zbioru została skatalogowana w prowadzonym odrębnie kata
logu starych druków. 

Biblioteka Gabinetu Filologicznego im. Korbuta posiada o wiele 
mniej, bo ok. 550 starych druków, w tym jednak- przeciwnie niż 
w Fundacji Michalskich - większość druków siedemnastowiecznych. 
Duży procent stanowią niezwykle cenne pozycje z XVI wieku, jak 
chociażby szesnastowieczne wydanie Erazma z Rotterdamu. 
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Wszystkie starodruki "Korbutianum" są już opracowane, nie mają 
jednakże osobnego katalogu, lecz włączone są do katalogu alfabetycz
nEgo druków nowych. 

Bogato przedstawiają się zbiory c z a s o p i ś m i e n n e Bibliote
ki. Są to scalone czasopisma trzech bibliotek: Instytutu Badań Litera
ckich, Fundacji im. J. J. Michalskich i Gabinetu Filologicznego im. 
Kor buta. 

Znaleźć tu można 37 pozycji z XVIII w. (m. in. Pamiętnik Histo
ryczno-Polityczny, Monitor), bardzo duży zasób czasopism z dziewięt
nastego stulecia (szczególnie z pierwszej jego polowy), w tym rów
nież cenne periodyki Wielkiej Emigracji, obok wspomnianych już no
woroczników - zbiór kalendarzy. O prenumeracie bieżącej pisałem 
już wyżej. 

Archiwum Naukowe IBL zawiera i gromadzi obok wspomnianej 
wyżej fototeki Gabinetu Filologicznego im. G. Korbuta i ikonografii 
Fundacji im. J. J. Michalskich; stanowiących zamknięte całości -
następujące grupy zbiorów: 

l. Zbiór mikrofilmów i fotokopii z różn~h zabytków piśmienni
ctwa polskiego, gromadzony bieżąco jako materiał pomocniczy dla po
szczególnych pracowni IBL (przeważnie leksykograficznych, edytor
skich i zagadnień języka polskiego). Poszczególne obiekty opisane 
w inwentarzu znajdują się w odpowiednich pracowniach w formie 
czasowego depozytu. 

2. Zbiór maszynopisów, zawierający prace różnych autorów, skła
dane w Instytucie w celach wydawniczych lub jako roboty zlecone 
(prace przeważnie niedrukowane), oraz protokóły zebrań Rady Nau
kowej IBL, sprawozdania roczne, wykazy nabytków itp. 

3. Rękopisy Fundacji im. J. J. Michalskich. Zbiór ten zawiera ok. 
350 jednostek katalogowych różnej proweniencji, przeważnie rękopi
sów luźnych, nie wiążących się z sobą wspólnym pochodzeniem (ty
powy "zasób" biblioteczny). Pod względem treściowym da się ująć 
w następujące grupy: a) autografy utworów następujących m. in. 
autorów: K. Baliński: Trzechstrunna lutnia; I. Chrzanowski: Z litera
tury teologiczno-polemicznej; G. Daniłowski: Nad urwiskiem; A. Dro
goszewski: O Mochnackim; W. Gomulicki: Drobne wiersze; Cz. Jan
kowski: Drobne wiersze; J. Kasprowicz: Kostka Napierski; przekł. 
Prometeusza skowanego, z Aischylosa; L. Kondratowicz: Stare wrota; 
J. I. Kraszewski: Bezimienna; M. Konopnicka: Poezje, ser.· czwarta; 
T. Korzon: Z życia Joachima Lelewela; J. Lam: Swaty na Rusi; T. 
Miciński: Fragmenty Nietoty; J. Ochorowicz; Jak powstały powiastki; 
W. Orkan: Jak Józuś chciał, a jak mu wyszło; E. Orzeszkowa: Poko
cilo się i Dam nogę; S. Pigoń: Stanisław Witkiewicz; J. żuławski: Ro
meo i Julia. b) Przekłady utworów Corneill'a przez Ludwika Osiń
skiego. c) Wypisy z różnych dzieł i gazet, współczesne kopie utworów 
(A. Goreckiego, A. Mickiewicza, W. Fola, -T. Lenartowicza)- odpisy 
i zbiory wierszy. d) Pamiętniki, notatki, dzienniki z XVIII-XIX w. 
(m. in. Parniętroki Antoniego Chrząszczewskiego, Józefa Paczk.owskie
go, notatnik Ignacego Tańskiego). e) Sztambuchy z XVIII-XIX w. 
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f) Silva rerum z XVIII i XIX w. g) Katalogi bibliotek, przeważnie 
klasztornych. h) Materiały do fabryk porcelany i fajansu. 

Zbiory Towarzystwa im. E. Orzeszkowej, szczęśliwie ocalone w za
sadniczej swej części, zostały sprowadzone po wojnie do Warszawy, 
gdzie prof. Julian Krzyżanowski jako kurator Gabinetu Filologicz
nego im. Korbuta powołał w r. 1949 dla ich lronserwacji i opracowa
nia naukowego placówkę archiwalno-naukową pod nazwą Archiwum 
E. Orzeszkowej. Po przejęciu Archiwum przez Bibliotekę IBL kon
tynuowano pracę zapoczątkowaną w Towarzystwie Naukowym War
szawskim. Przede wszystkim starano się o powiększenie zbiorów rę
kopiśmiennych przez zakupy i dary. M. in. zakupiono całe zespoły 
epistolograficzne, jak np. listy Orzeszkowej do Tadeusza Garbowskie
go i Jana Baudouina de Courtenay. Poza oryginałami Archiwum gro
madzi także fotografie i fotokopie rękopisów i listów z innych zbiorów 
polskich, a częściowo i zagranicznych. Archiwum posiada m. in. auto
grafy następujących utworów Orzeszkowej: Dwa bieguny," Anastazja, 
Pieśń przerwana, I pieśń nich zaplacza ... , Cham, Czciciel potęgi, Ję
dza, Z myśli wieczorny~h, oraz autografy nowel ze zbiorów Melancho
licy, Iskry i Gloria victis. 

Na materiałach Archiwum Orzeszkowej oparła się część dokumen
tacyjna wydania zbiorowego Pism zebranych E. OrZJeszkowej pod red. 
Juliana Krzyżanowskiego (1948-1953). Od r. 1954 ukazuje się w Osso
lineum wydawnictwo Listy zebrane w opracowaniu Edmunda Jan
k-owskiego. 

Warto również wspomnieć o Archiwum Konopnickiej, powstałym 
w styczniu 1954 r. w oparciu o poważne zbiory dokumentacyjne mgr 
Marii Wantowskiej, liczącym 1668 obiektów (maszynopisów, fotokopii 
i mikrofilmów). 

W Bibliotece Instytutu znajdują się w charakterze depozytu książ
ki z biblioteki Z. Nałkowskiej (224 poz.), zawierające większość wy
dań jej utworów do chwili śmierci autorki, a także pisma Wacława 
Nałkowskiego i inne. 

Biblioteka IBL w obecnej chwili dysponuje scalonym katalogiem 
alfabetycznym dla zbiorów Instytutu i Fundacji Michalskich, osob
nym katalogiem alfabetycznym dla zbiorów "Korbutianum", katalo
giem czasopism wszystkich trzech zbiorów scalonych oraz katalogiem 
starych druków. Od listopada 1955 r. w opracowaniu jest katalog rze
czowy. Schemat katalogu ma w chwili obecnej 32 działy. 10 dzia
łów obejmuje naukę o literaturze i teksty literackie, pozostałe 22 dzia
ły- prace z innych dziedzin. Jednocześnie z klasyfikowaniem ksią
żek opracowuje się skorowidz przedmiotowy zagadnień wymienio
nych w schemacie. 



RECENZJE I SPRAWOZDANIA 

HORST KUNZE: Bibliotheksverwaltungslehre. Lei.pzig 1956 O. Harrasowitz: 
8° 1!15. XNI, 342. Lehrbii.cher jii.r den Nachwuchs in wissenschajtlichen Biblio
theken. Bd. 1'. 

Pierwszy z zapowiedzianej serii podręcznik dla szkolenia bibliotekar"zy 
nietmliecldch bilbliotek nartl'koW)'ICh nie docZI€lkał się dotychcZias szczegółowego 
omówien'iJaL 

W. M. Luther zdobył si'ę w swetl recenzji. jedynie na ~i.lka ogólnie sformu
łowanych .uwag wytyikających niedostateczne omówienie w ipodręczn.iilru nie
których zalbiegów bibliotec:z:ny.ch, lrwią część nato:miasrt srwych dwustronico
WYoh zaoledwlie rozważań z:~ył na krytykę ;p.oJlty,c2:!1ych ru;pektów dziieła Kun
zego1. 

I. Frumin z kolei. referując obilelkty1wnde zawartość ipO(iręczniiJm, s1.wierdza 
w swej recenzji, że podlręc:z:nik K'lllllZego d'ade wpl'lawdzie dolbry pogląd 1r1a o~rga
ndzalclję li ldziała"larość wiellk:idh bilbll:iotek !Itiem.i'edk:icll, lll!ie IIDIOŻn.a jednelk frllamtąd 
-dowńedz.ieć się, jaka jest 1111etodyka i techni'ka procy ,poszczególnych działów 
w ibilbliotekach .niemi'ecklich (Iljp. w za'kresrle opisoU katalogowego, ililifolrmacjj nau
kowej, p1anowan.ila i spralWiozdawczości itp.) 2• Wiadomości z tego zakresu -
zgodnie zresztą z zasadruczą :koflC€!Pcją mieła -musi sobje czytelnlik: UZUI}Jełlnić 
samodzielnie na podiS'tawie łelktury ws1koazalllJ€'j w prz.y:pisach w odipowiednich 
miejscach podręcznika. Frumim nie pomija też i tego, że Eunz.e dość często wy
ręcza się niejako w srwych wywodach cytowan.ilean postronnych qpiniti na ten 
czy liruly temat. Urwa,gi FU-umina, fOimliUłowane dyskretnie, lilie mają charakte
ru ZJar2'JUtów, a:le każą biibliotlelkarZJowi zastanowić się nad kwestią, czy jest dzi
siaj rzeczą moli.lilWą, !by jeden a.utor z.dobał z jedillalkową dokŁadnoścdą przemy
.śleć d oprn.cować wszySitkiJe pods'tarwiowe zagadnienia 'W{:hodzące w zakres prok
tyk'i 'biobliotecZJnej? !Inne r-ecenz:je czy wZiffiianki. .nie wn.osz.ą dstatnliejs.zych da
nych, moliŻI1a je więc pominąć. 

Podl'ęC'ZIIllik K'IJJl1ZiegO 7Ja1Sii:\Jjgujle jedinlalk na ba.a:"dEej '<hlcie!iliwą !krytykę., po
Illie~Wtarż: ma wszellkie dane :nJa to, by stai: się dobrym dorodcą w 51Prowach bi
bJiotecZJnych ni'e ty>lilro nJa tlereruie Niemiec. Daje on sumienny prnegląd dotych
czasowych bogatych doświadczeń bibliotekarzy niemieckich w dziedzinie orga
nizacji prnc w lbilbliotekach nartllk.owych, wychodząc z:aś z nowoczesnego zało
żen.loa j e d n oś c li bilbldoteklairstWJa, wciągnął iporównawCZIO do swych rozważań 
sprowy lblilbliot.ekia:rstwa ip.OIWS7leChnego, ze szczegól.nylm u'W7.,ględnien.iem .!.dei 

1 Zeitschrift filr BibŁiothekswesen und Bibliographie Jg 4: 1957 H. 4 s. 263-
264. • 

>~ BibŁiotekar' 1957 111r 7 s. 68-70. 

Przegląd Blblloteczny 1959 - 7 
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lbibliotelmrstwa ro.d:zJieckliego. Z tego podwójnego ujęcia: rzeczy sta!rych, wy
próboWGnyc'h d n-oWych, jeszcze nie dość ZJbadanych i wykrystalizO<Wanych, rwy
IPłyrwa ni&miemie pasjonująca żyrw,ość podręc:z:niika, aille też i pewna razpierzch
liwość wywodów, której nie zdoŁało dostatecznie ujarzmić pedanty•c.zn•e, syste
metyczne rozczłol!lkow.anie rruatel1iału na rorroziruy, IPOdirO.ZJdzJiały •i del.s•Zie gl"IUPY 
aż do [p.ią1bego a 3Jiarwet szósrt:ego sropn:ila IPOd:z:ila:łu, jeśl:i ru~lędiruić !f,ównież ty
tuliki matrgill1eSiowe d.Zliełm Być może, iż lbyłolby leptej, ,gdyby .lłltltOT liczył się 

więcej z tym, że cały szereg SIPI'arw olbchodzą,cych bibliotekarstwo powszechne 
(jaik np. sprawa lklształc€1Il.ila. b~bLiotekatrzy - o czym :z.resrzJtą CW'Z:InienJruje pod
ręcznik na s. 54, dalej - kryteria wartości użytkowej bibliografii zalecających, 
sprawa UIProszczooia• !Przepisów ·klatalQ,giQ•wych, 21agadnknie budowy IDatalo•gów 
rzecrz..o.wych, sl€ilekcji 'Wjpływów, !I"Ioli aiktyw.u •c:zytlelnicZiejgo - po1r. Kunze s. 300 
itl[l.) znajduje się wciąż jes1ZC2le w ZSRR i gdZiie indzJiej w s•tedium ;prz.emian, 
dyskusji i n.owy~h ;poszukiwań. Umożliwiłolby mu to lepszą, lk.oncentrac~ę w;okół 
zagadnień interesujących 'bezjpośrednioo rwielikie bibHotelki naukowe i wydatndej
szą :l"edruik!oję ll'10IZJ\VI8.IŻ dotyczących ibilbhl!otek:ar91Jwla pi<li\Wzeclhiil~o. !które w llletl 
chwi'li olbciążeją .nadlm!iernde ipodxęczm.ilk.. Uzysik:ane miejs•ce ,pozwoliłoby 'W}':Peł
llić lukU ws:kiatzJal!'l'e ;przoe:z rec€II1Zietntów i uwzględnić w s :zys tik i e n i e z b ę d
n e poucZJenia dotyczące .za!jęć 1bilbliotec:znych, talk lby początkujący 'biblioteka
rze wielkich lbi'blioteik na•u:lwwycll, dla iktórych przemracrony jest ten IPOdręc:z
niik (por. Vorwort, s. XII-XI,H), IIllie byli zmuszeni zasięgać wciąż w pracy 
bieżącej dOITiaŹnych ;porad w 1ekturze pomocniczej, która nie mwsz.e jes•t łatwo 
dootępn.a, a służy rec.zetj potrze/bom długodys•t:aiilS.owym.. Autor ;pam1ętaJ zresztą 
o tym, że dm większy jest .mkład pracy i i'm obardziej samodzielny, tym do
!kłedniejsre i jeśnilejsre muszą /być wskoa:zówiki dotycząc-e oeg'O ·OO"gEII!l'i:zacji, me
tod ;pracy i ws:zelki·ch urządzeń gwarnnttJ:jących harnno11ijne i sprawne drz.i.ała
nie całości. Wyrazem tego stanowisika jest m. ID. osQ/bny i nadetr użyteczny r.oz
dzieł Vll (Verwaltungskunde), obejmujący różne wiadomości i wskazówka :z za
kresu edmindstracji, :zea-ówno ogólnej aeik i ściś·le bibliotec.znej, :pomijane za
zwyczaj lulb tyolko nadeT pobierł:nie tre.lk.towane w zwykłych podręcznikach bi
blioteika;rSkiclh. Ma on - jak :wyjaśnia 6!Utxxr - !pl'"zyc.zyullić .się n:ie otylk:o do tego,. 
by bilbliotekar:z zdawał sobie ~.asno Siprorwę, j1alką rolę w całok.sztełde zadań 

pańsl1twa pełndą lbilb}W!Jellci., ale i d:o zwall=en:i~a męsto wśród 'btb!l.iJOtelkall".zy ISIP'Oity~ 
lloolneU ·niezacr'!adnośai. w ®rawac'h .aldimilllliosriinacyijlll;Yiclh, ISIZlkJodząceti nlie1i edlnlolkrotmli.e
iiJBjjżywotn.iejseym i!Il'teresom biblldiOiteikd•. 

Mimo I()Oiprzednic'h zastrzeżeń musimy !POWtórzyć: :podręc:zn'i!k Kunzego bę
d'2li1El czytany z nd:emMym ;pożytkiem pr.:lJez bilb1i.otlelkiarzy wszystlkich krrajów. 
Ujmuje on srzJOColko swe ~ada11i1a, dając wyraźny olbro:z roli biblioteki w rn.mach 
zadań i wymagań politycZIIlych i prawno-ad.m.inJistrecyjnych Tesortu i państwa. 
gromadząc mmrzem m.nóstwo cennych informacji, przypomnień, wsikazań i !PO
rad wyrosłych z jp(ldloża bogatej fPII"alktyki ·- z żywym poczucoiem ich p.O<Wiązań 
z okr~lonymi ceJ.ami,, przy tlednoczesnym liczeniu sd:ę z lllOOliwością różnych 
rozstrzygnięć elterna1;ywnych 3• Jego n'redoste.tki i lbraki, wypłyrwające w dużej 
mierze z n owetor ski e g o chamikteru !Pracy. będą ruewątpUWii.e usuwane. 
w noastępnyCih jed wydaali.aoh IPTZY życiliwej IPomocy lk!ryrcyki. Do tego rzmielrm.i ą 

s Pox. na s. 66 uwagi K.unzego o 'konioeczmośc.i pozrrw:wanie. metod ;praK:y 
r ó ż n y c h bilbliowk. 
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też i nini'ejsze UIWiag'i, iktóre w dalszym ciągu 1będą szły wsedni>cz.o w lrołejności 
rozdziałów recenzowanego dzieła~ Nie będziemy tu - rze<:z jasna - odtwa
rzać wywodów .autora dotyczących zagadnień typowych w ka!żdym IPodtręczrrtiiku 
bibUotekanskim, TI'ie budzą oll1e !bowiem istotniejszych mstrzerżeń. Chodzić tu 
będtzlie na•tOimriaJst :nieiTlBJl wyłą,C7JI1Jie o omówiend.e doo1:a'Zieżonych nredociągll1lięć. 

1. Najpierw spl'awa b i b l :i o gr a f i i. Osobny wykaz podręcznych pomo
cy b~bliograficznych stanowJ zawartość R. I !PIOdręcznika {Hiandwerkz:eoug der 
Bi'bliotheksrverwaoJ.tung). Prace dotyczące spraw szczegółowszych ,wyikazall1e są 
w J.i.cZll1ych pFzypisach rozsianych w tekście całego !Podręcznikw. Niezależnile od 
tego w części omawiającej metody udostęplll.ia.ruia zbiorów (R. VI ;podręcznika) 
;poświęcono os,obny ;pięoiostronicowy IPI3..l"a.graf szczegółowszemu omówiendu nie
miec'kiej bibliografii narodowej oraz pouczeniom co do zadań hilbliografJjj SIPe
~je'Lnych i ZiCillecających. 

W IP!Odręcznilku, który ma /być od~adlcą lbilbldot:elmrm lbilbliiotekii naulwwej 
w jego 'IJDaCY zawodowej, a mrn.zem podstawą do dalszych, salffiOdz.i,elnych stu
dlów w tym zakresie i ponadto vademeoum dla docentów tych specja.'lności, bi
bliografioCII ;me szczególnie odpowiedzialne zadanie, tym bardziej jeśli stawia się 
p:rncoWllli'lrom tych ibibliotek t•aikiie wymagania, o jakich poucza nas· następny 
rozdział podręcznilka. (FunkUon und Struktur des Bibliothe'kswesens). Na!Wet 
pomocmika technicznego (czyli naszego magezynilera) rw b1bliotekach nauko
wych NRD - czy1lallllY tam- olbo!Wiązuje procz.zadowalającej z.:natjomości ję

zyka rosyljskiego !Przyswojenie sobJe elementów języ'lm angieJsikiego lu'b fran
cwlkdego. BibLioteklarz·e z średnim wyiksztalooniem i !bibliotekarze naukowi 
(z wykształceniem Ullliwersyteckim) porwintni natomiast wyilrozy;wać dobre opa
nowanie wszystlkich trzeoh wymienionych języków obcych, ponadto zaś wystar
czającą znajomoiŚć Łaciny. Bilbliote!kall"Z (średni) ma być dorodcą czytelni1ka 
w spra!Waeh korzystania· z wsrrelikiego rodzaju pomocy lbdlbliografkznych. Bi
bliotekarz 00/l.lkowy prowa.d:lli. sam<Jdzilelne badalilia rw z.aikresde 111auk bibllote
k.a:rskich, śledzi systematycz.nie jpOStępy w t.ed dzied'Ziln.ie, IPUbli~je odjporwfud
nde pra•ce itp. 

W Z'Wlią:Zllru z tym, co powiedzinna wyżelj, lnie ipOIW'inno dz:iwić, że w zakresie 
ws'kemń !bibliograficznych chcielibyśmy mileć sz..cze,gólnie stiM"anny dlobór. Tym
czasem - mówdąc szczer:re - SjpOtylkają l!llas' tru już !Przy piea:wszym wej.rz.e
niru niemałe rozczarowanlia. Przede wszystkim rz;uca się w oczy brak informa
torów w s t ę p n y c h., iktóre odzwierciedlają eiktualny staJn problemów bilblio
tecznycth, oa wd~ lfliP. talkich wydarw:nictw, jalk mające msięg światowy Library 
science abstracts lub np. Sowietskaju bibliografija, bez której znów nie podob
na śledzić ro~woju koncepcji lb~bliotecZll1ych na te:ren.ie Zwią7Jku Radzieckiego. 
Zaskakuje Tównież nlkły zestaw bilbliotlelrnrsikicih czasoiPism nal.llk!owych. Wy
mii€1IlJiJono z bioeżącY'clh jedynie Zentralblatt filr Bibliothekswese-n oraz !ZiaCh.
niem. Zeitschrift filr Bibliothekswesen und Bibliographie. Wiadomości o Olbco
jęz,ycznYich fach<>wych periodykech z be,go ZB!lcresu trzeba wy1lusiki.wać z przy
pisów i to Zi nader niikłym reZill!ltatem: lk:ilikakrotnie zacytowane są jedynie 
Libri. Trudno doiPrawdy podąć taik.ą wstrzemięźliwość wobec wydawnictw po
zani€ffidecikich, gdy jednocześnie stJruwia się tak rygozystyCZille wymag.anw co do 
znadmnoścJ. języ1ków obcych. Ale i w d'Zilale ściśle niemieckim zastanawi•a'.ią 

poważniejsze lUlki, jak np. w p.a.Ta:goofie wyliczającym księgi adresowe biblio
tek, gdizie w odnJesierui:u do .Arustri!i zacytowano pozycję z 1932 r. (Milnerva-
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Ha~ndlbiicher, Bd 2), pomini'ęro natOITlJi.ast znakomity przewodniJk z 1953 r.: 
Verzeiohnis osterreichischer BibLiotheken. Mamy tu zresztą do czynienia 7J!łl'a
Zieiiil z przesta:rmłością ind'o11mac}i, !Ila co już ZJwracał uwagę w swej recenzji 
W. M. Luther. Być może, że mlkikh przy!kładów Zlllaill:Z'łOiby się więcej. Przy wy
ryWkowym .spl'awdzaniu IPrzy,pisów w tekście dZJte~a łatwo llljp. wyłowić ta'ką 

!I)OZycję, jalk List of subject heac!Jim.gs z 1928 r. {cyt. na stn 156), ,gdy mamy już 
szereg .a~nailogiczmych 2JOO·CZII11e obszemiejszy.ch słown:ilk.ów ,powojennych. 

Mimo doraźnego ty.I!k:o charekteru .tyeh uWJag nie ;pom,y;Limy się chyiba, gdy 
powiemy: lbilbliografia nie stmloWii :nadmqcniejszej .s·tr>otny dZJieła IKUTIZJego. Tirze
ba by ją zmontować 1!1;8 noWIO, być może ,nawet przy wyda<tnej IPOmocy sztabu 
specjalistów. Znaddą się tam wówcz:as nie tyilko Jwniecz:ne •UZU[lełJ1JiJenia, obco
ję.zycme do 'b~bliogralfii. niemiecki-ej (r![p. w kwesbii: qpracowywama literatury 
pięlmej w :IDatruog~ach bilblio1Jelk naukowych, omówiOlilej na s. 151-152 podręc.z
nik!a, gd:zJie się aż pmsH:o m·cy.tow.a.ć choóby wy'd. pr:ooz H. W. Wilsona Fiction 
catalog 1950 dtp.), •ale ponadto i takde pozycje, któl'e doty.czą s2'lcZJególnie waż
flych Z61,g'aldlruień pomiiiloiętych w ,podręcmi:kru, jak np. !koncepcje Roatnganathana 
i jego srzJkoły w ZJa1kr:esie anoa:Hzy, kons:tn&cji, ikla.s)'lfikowa:n'ila. i maikowania po
jęć, maljąc.e isillatme IZilllaiCZ'eln!iJe d:La rtoord:i ikoidów 1(10 kltóryoh ~.lilia s. 292 
podręcZ'IllLke.), a Wlięc i' dla 11ozrwojru tak wa.żn.elj agendy bilbllotlecZJnej" jak służba 
:inilol1macy'j1110-lbi/blliiografilczna,. Zajpewne zdecyJdiuj'e sdę łOOż aru.tor 'WÓWCZia5' ~ru~. 
lepszy rneco układ materiałów. !Pr~ięci•e WliaodomOIŚci o l!l:ternitec!kiej bibJlo
gn-a:fi!i. iillalroldooweli do R. V:I ~o ocz:yrrn 'W'SIP'CJIII1Iriel1iSm~ wy!Że,j) rwyd.a~e sd•ę czymś 
sztucznym. O nienwturalności pewnych ugl'U[lowań będzie zl'esztą jtes·z:cze mowa. 

21 Ro.zd.zli.a·ł !1! podręc7Jl'l.iikia (Frunk:tion nmd: Struktur does lBilbliotheks"We.sens) 
nastręcZJaJ okazję do drolbllliejszyoh uwag natury term 1inologicznej. 

Autor UZIIlał za wskia.z:a:ne __:_ być l'IlJOIŻie re względlów s·zkolan.iowych - po
dać u wstępu swych r:ozweJŻań deflini-eję terminu ".biibliotek:al'. Zna:komit:r 
i obszerny Handbuch 'l"ed. Milkallla odbywa się bez tego, nie obawiając się tu 
niepo11o.2'JUJI'llień mimo wieloZ'IlJa<:ZillOiŚCii tego pojęci:a. Każdy przedeż rol'JUl'Ilie, że 
nie idzie tu 61Ili o gma.ch bibLioteczny, ani o same zbiory, Lecz o placówkę, za
kład czy i!!liStytJucję :zJawiadującą olk.reśtlOillYJmi 2Jbioremi. ZacJieśn:ioentie na.os~o 
termiollJU do pojęcia samych zJbiorów, j1ak to czyni autor, wydaje się dużym me
todY'cztlYllll nieporo~UIIllienJi.em, które IPr..owadti m. in. do talkich msilOO.kujących 
w iiJIOI(I.ręc:zJ lilialUlkowym potiJczeń, daJk owo 7Je ISitr . .12: ,,Edine ZJU Delkioii1aJtiOIIlS
:zJWedklettl ICIIUfgestellite BiiOhersoalrnaniT.UIIllg is:t lkei!lle Bilbldloitlhek" •.• eltc. Czytelnd
roowi poLskiemu mimo woJ.i ;przy.pomni się tu piękny wywód Adama Ły.sakow-: 
s'kiego na temat bilblł.o1leikli. Wie Wst~e do Bibliotekarstwa naukowego (Warsza
wa 1956) d jego dlefin.licja oOibejii!lllljąoo pem.e <>ikreś·Lenk! tego podęcia. 

Nie~PoroZiUJ!l11ienoiem w podręczniklU omawiającym sprawy dużych bibliotek 
naukowych jest zresztą ;również :zJacieśnrlenie pojęoLa 2'Jbiorów d-o samych ,,dOiku
anentów t!:itemaldlch". Autor wylk:liucm w ten sposób ZJe z'bii011Ów biibliotecmych 
takńe spec~'ainlości, joalk kertogra:liila, muzykaJ.ia, ,gm.f.hlm itp., o których dqpie.ro 
jest luźna w~mi61llka w rooxizi•ałiku oma'W'ioatjącym J.kia,toalogd zJbioców SJP€CjiCIIlnych 
(s. 125 i 126). Mamy tu do czyndenia z pewną nieścisłością terminologiczną, dość 
drolbną, .ale :n.iJetpOikqjącą w~ jpr.z;ystosow.anym do celów dyodaktycz
nyc:h. O s,pmwy termillloJ.og1czrue 7Jaihe.cxymy jes::zJCZJe przy omaw.iaruiu R. iiV (Bi
bliotheksv.el'Waltungslehre ound llibldotheksw.i.ssoenschaft). 
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3. Tutaj zm.ów .pow~8!ca sprawa układu podręcznika (por. z.akoń

C'Zlefllie ustępu l ni.niejszej recenzji). RoZ'dzila'ł IJH (Die Mi"tarlbeiter in BiibHothe

!ken.) omalWia spra;wy grup ZJawodowy-ch ;praooW'llJików shlżby lbilbliotecznej, S!Pra

wę szkolenia ·biib'lliotekiarzy Uli grolllicą, kwestię ioh d.olk.s.ztałcania mwodowego 

i politycznego, zaodlaJI'lJi1a ZwiąZku Bilbli'olleikarrzy Niemi.ecikic.h, 110lę zw.iązku zawo
dowego w !PffiOOOh lbilbl:ilOteC1Jily1Cłl ararz; :zrrmiC7leil.i:e {Pl"Z€1Pisów be:7pieczeńst:wa 

i higieny pracy. iPrzy talk różnorodnej tematyc.e tego TOZid:lliału d:llirwi trochę od
sunięcie do dalekiego rozdzimu vm (Verwa'ltungskunde) powstaŁeó reszty za
łogi bibliotecznej, m. dn. p~acow.ników ad:ministracyjnych, których rola w bi

blliotec·e jest ohy:ba nie mniej wailne, niż role wymienJio:nego w R. Ilii zwjązku -

zawodowego, jeśli np.- jaik 'informuje nas autor ·(s. 287)- w coty,godniowych 

reb:rall'rila,oh slużJbowyoh zaikł1aJdlu (DierJJS1lbes;preCJhungea1) bi€1I'7Je m. m ZlaiWSze 

ud2\lialł jego dyrelktor a d an li. n ·i s t 1r a c y j 111 y. Cey' :nie l!lWii;na iby wiJadomości 

dotyczących o g ó ł u preJOOwnilków birblJiotek~ s1Irupi:ć w jednym ro~ZJdziale? 

4. Krótki, :zJaledwlie cztel'os:llronkowy 1(w czym cała strona !Przypisów) roz

dzWa.~ IV "Bilb1iotheks1Venw.al1Julrligslehre UIIld Bilbliothekswjsgen,schaft", który 
miał obj,aśnić i I'loz.grall'liczyć wsikaza!Ile w jego nagłów11ru t er m :i n Y, nie speł

n~a illlilesltety swego z.adallllila·. FrZi,Yitloczxm.o lllaln ~owilednlie wypowiedz:i. Gra,esla 

(1902), V'Oil"'S'tlknsa (1949), Schrettingera (1834) i G. Leidingem (1928). IPOnadto 

w IPI"ZY!Pi~ach: EiCiłrlera .(1896), Harna'Cika {1921) d ViilJrja:sa Beli .(1955), p:rzy czym 

s1aan autor dekletrUje sdę j.ako zwolennilk Vorstius:a :i Ledding,em. Przyjmuje on 

z IB!Pi!Jallli2'Jeffi oikJr.eśaenre V'OII'Sitilusa,, że Bi!blliOitlh.EikswissenOOha!flt to !f;y[e, oo "die 

Lehre von der bilbliothekarischen LiteraJtumuswertun.g", wyljaśnli.ając poprZed

nio (SL 61---(i2), ile Litei'Iaturnuswertung to tyle, co BestlandserschliessiUII1g, ale 

pr:zeaie Bes1andserschliessung to j.ednocześnlie w,g k.oncepcg,i Kun:zego nnjważ

njejszy z rozdziałów w obrębie BibliotheksverwaLtrmgslehre! Czy można po

wliedZiieć, że auto;r wyjoaśni'ł, co to jest "Bilbliiothek.swi'Sisenschaft"? 'r'He lepiej 

prrz.edsltlaiWila ISwę sprow1a' d'rug'i~ego tertrn!i'nrll: "BLbli,otJhelksiVerwail:bungsilelhre". Lei

dinlgleir iOibejmu~e tym pojęciem fdie Lehre VIOO'Ii dJer Bilbl1i:oltihelksvell"'Wa1Ltlu!nlg) ~

wy :ffinalrusiOIWe, IPei"SSIOl'l6ilne ~~ stlaltySt,yikę ,biJbliiOrtleicrzlną, .kltóre .nJalllomiasrt u Kunzego 

.r<JI'l1Pa!IJrtyrwane :są w Zll'llaK:Zillel.i mierrzJe w IJ:"IOrlJdrzjJa ,.VEll.'1WW'truinig.slkrurnde", c:zęśoiowo 

zaś rów:ruieri: IPOZG tyan rozdziałem (:m:i:anowdcLe w rozd:lliail.e "Die MitarlbeiteT der 

Bi!bliotheken"), J'llie rnówJąc już o tym, ;/;e l'Ozdzliał "VerwaJtungslm.i!nde" u Kun

zego uwZJg.lędnia z kole!i. i· taki·e lkwestlie, którym u Leidingem przypadłoby 

miejsce w dZii•ale or~animcjd bibLiotekarstwa. Zamiast oczelkiwanego uprządikb

wa.ruia pQjęć, mamy tu w reztllltaoie j·~ w.ięksZle mt,gmatwande S![>rawy. Tu 

nasuwa się py:taillli.e: czy 'by'ło to wł:aści'we anjejoce dla JPOdjętych prrez autora 

roow6iilań i czy na'leżaro z niiCh tworzyć osolbny rOZidzi.alł? Można by je albo 

w ogóLe JPC>minąć jallro nieistotne '(rożnke w pojmowanlliu :z~alkresów posZICZiegól

ny,ch dysqnplin są zjawlisiidem nOI'IIlla:lnyan w na~uoe i w dużeti anierze s!]l!"Qwą 

umowną), a'llbo - W7l0rem Handbuchu - prreSilllląć poza tekst główny dZiieła, 
np. do IPrzedlmowy (w której me mwad2!ił{)lby róWil!iJeZ wyjaśnić jakoś plan wy

dalWT!iczy mpoczątllrowanej ty:rn tomem serii'). 

5. Sprawa· rej e s t r ·a c j l zbiorów IIl'ile przedstaiwda się w podręczniku 

jamo. W R. V czytaaJzy, że ikari.dy dbiJelkt 'WJPływa(jący do ibilblliloltek!L IDUSd być 

imłyrw.idii.IJallJruie zm-ejes<llrowalny w księdrzle ellroesydn~ (.~bu.clh"), rz; Rl. VI 

~ {s. 1:28) dlqwdajdujemy l!lńę, że llmlllllllog ~ ~e !być liidarut;ycrmy 

z .k5ięgą akcesyjną. J:alk wobec tego przedstawia się sprawa książek, których się 
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w ,b~blliJ()Itece .n:ie ZGJtrzyrrnUjje (ohoć musrzą lbyć zarejm'llrawmre)? Czy w wyJPadlku 
identyczTI'ośd księgi EJJ!ocesyjnej i lJrotalogu topogroficzm~o będz.ie slię wówczas 
tolerować w ukłaodz.ie magaeyn.owym wedłiug rrmmel'lUs currens przypadkowe 
luki? Nie ro~umierny taż, dLa-cZJego autor zlelkrewa.żył (w d·obie rac~o:rm1izacj1i 
pracy) możliwość upros:z.cZJeni.a ZJabiegów rejestracyjnych. Powoływa!llie się na 
wartość dollmlmentarną 'księ~i eJmesyjnej nie przekOIIlywa, jest ona borwiem do
kumentern wtórnym, który może :mileć ltNłjrOZJmaitszą postać (np. - joalk w no
woczesnej księgowości - kiairtotelkową). Do~u:mentem pierwotnym są jedynie 
rachunki dostawców i wsre1ki,e inne odpowiednio ZJarejestrowe.ne :z.ałącz.niki 

wpływu. Autor nie bierze pod .uwagę tego, że wswl:k:ie .z~albi·egi maniprulaJcyjne 
muszą być rzeczy.wiście opłaca l n e i ż.e istnd•eją lerrJSZie ·od ikancelaryj:nych 
sposdby c.lwOtil'ilenilla zibimów, IliP- 7Jalbe7lpieczony magazyn d!ruków IIl.i~eopmcofW\8.
nych, odpowiedni1a 'kontrole magazynu zbi'Orów Qprocowanych, periodyczne 
ogŁas.zanLe wa:żruiejszy,~h Illa:bytków, odpowiedni po.ziorrn i g~odziwe wynagrod:ze
ndie s'łużby magazylll'owej illP. 

Wyjaśnień doma,ge.łaJby się też pr~edstlawiona l()r~ez Kunzego tecłmillm z.a
ik u p ów. Czytamy tam (s.. 81), że o :z,aJlrupoach decyduj-e grono lbibliote!kaJrzy 
naukowych, którzy zlbLerają się w tym celu IPOd rprzewodnictwlem swego dyrek
toro roz lub dwa raJZy w tygodndu na tz;w. Karufsitzungen lulb KeufbesiPrechun
gen, przy cz,yrrn mają oni moZn.o.ść dbejr~eć lila kilka dni przedtern ;p;r.ze=aczo
ne do €'W'eti1tualnego :z:a1kupu obiekty. W telll :sposób grono bilblloteka~rzy ponosi 
WTiłZ z dyrektoJ"em odipowied.zi.aLność ZJa oelowe ZUŻY'C:iJe !kw<lt iprzeznacronyc.H 
Illa UZ\.Iii)ełn.ianie :zJbimów. Dwie strony niiżej (83) dowiadll(j€1Iny się jedlnak, że 
biblioteloolrze naiU!kow.i mogą teri: sik!ierowyWJaJć ZJamów1enia lbeZ[pOŚredndo do re
ferotu ZJa:kupów do llliłtychmiaS'towego ZJałatwienda. Jakżeż więc IPrzeds!Ja,wie się 
ta SIPr.awa :n.etPrawdę? Malmy tu joed:na~ większą wątpliwość: cey wobec coroz 
niższych !IlJakładów różnych cennych wydawnictw w ca•łym świlecie powyższy 

tok postępowania w sprawie zaikUjpÓW odpowiada dzisieaszym IPOtrzelbom bi
bliotek :na;uikowych i czy nie l~szy !byliby ·tu 11a1C1Ąj jakiś Odi)OWiednik planu 
:f.a:rmingtoństkiego (z:neferow.am:ego nJa s. 76), dającego srpore gwarancje wy.chwy
tywail1ie :norwOIŚci rynku wydarwniczego i dużą oszczędność zabiegów? 

6. K a t a l o g 'i i służba li n for m a c y j n a. Podistawową część na~wari.

niejsrego rozdZiiału podręcz.nlillm (Vil: Bestandserschliessung) stanowią nnwaeżoa
nliia ootyczące kiaitlaJl()JgÓW'. Za[jll'l'liUją, :one claJly rpOicWOrz.ld:zlilalł B mltymułoJWa~J.y 2lll&

c:z,ąco: ,,Drus E1und.a1m€1!11t: d:iJe KartlahJ@e" o!OOIZ w JPodro.zdziJatle C ("Weiltere Me
thoden der Bestandserschliessung") oddzielny, kilkustrOlllicowy artykuł o katalo
g.ach IOOiltrolny.ch, w sumie ok. 65 stron drllllw (czyli 400fo całej oibjętości ~roz
dz.Laru). Nlie jest to dum zwaD.ywszy rolę klatalogów w ~użbie udostępniania 
zbiorów,. różnorodność malbe11tału oraJZ. dość stkomjplilkowatllly lilieraz chaxa'kter 
po~ruSIZ'Oil(Ydh mgaldlniień. Nd,astet;y - trzeba 1to od J:"Cii2JU JPO'Wiiect.me<: - miejsce 
to n.i!e ZIOISIOO:ło ~OII"ZYJSibaJI'lle natjiS'Zc.zęśilJiiW'ileJj. 8Jp01l"ą jego .część (rrnilaiil'owlCde 
()/k. 1/3 JPod!r07JeliWallu B) fWYIP€'hniitają ~OZ'WGŻaiillila hiiSIOOiryc7JnJe, 11laibeile ISIC'hema
tów iki1asyfilkla•cyjny1Cih, sln"eszlclmlniile rwslkia:zalń :il!lls1muikcyjiilycll i odtwla11.'7Jall11ie :róż
nyteih D~h polernlilk, 1lalk dZ llllie stalr-CILY'ło g~o już lilia OIIlÓWiilel1Jie Dliektócyoh 
głośnydh systennów (jelk Blii&'lia czy Browna), al!li na Jbl:iższe I"~e 

talk waJŻnE®o 1dla ISlłużby infOT!llllalcyj~ej mJgJaidl!liieniia~ joalk: e.utolr
stwo lrorporaltyrwn.e {ilrorzyJStlain'ile z 1Jnr1iolrmaltx:xrów- ettljgl~ d: IOOidzi.edkich!) 
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łulb dla 1leOil'lii lklaJteiliOJ?JU allfuiiJ.elcy1ciZII1EigiO ·1lalkiej ~raiWY, jalk ooolblirw·e metody 

qpdsu biiJ)].iQgrnlfLc.zn,ego w przegll.ądia<Cih d'Oilmlmenba"L-yjiilYJCh d lkwes1bila między

noa.rodowego uj·ednostajnioe[1Ia reguł otpis.u k.a·toa.ło.gowego, czy wreszci-e dla 

teorili katalogów rzeczowych ta'kith pOIIIlysłów, j•ak próby tworzenia samodziel

nych mi-ędzynarodowych systemów klasy:fiilk:acyjńych wyłącznie na użytek olkre

ślolru'lj .specj1alooścd .(joailtim j•est IlP. system Instytutu SpawaJnictwa w Paryżu). 

Zawinil bu - jralk. się zdaje - lbmk zoa.ufani·a do bardzi-ej 1.eo:retycZ!nego ujmo

w~mLa zegadn.i.eń kiatailogowych, czemu daje wyraz Kunze cytując z 'U.Zillaniem 

(s. 117) qpdnie Diescha i Leyha (z 1937 r.), !którz.y uwa:ilali, że dadzą slię te za

goadni'Emda ll"OZJs.trzyga1ć :zJadowa,ta~ąco na gTUn'OLe czystej tp·!I"aktyki.. Od

biło s:ię to też na m·etodzie wyk~adu, który UIIli.ka syntetyzującego strawia

ma Zlagladniteń, •a IChętnJej posłti'guje się wywodem his•torycznym i OpiWelffi, Zla

ważyło też z kolei na samej a n a l i z i e poszczególnych systemów, która nie 

z,awsze dooiero do SIPI'laW n.ajdstotniiejszych, i W!1eszcie - n.a d a s n oś c i otpi

sów. Spośród omówionych tu Lokalnych systemów tpOczątkJUjący bibliotekarz 

zorientuje się dobrze chyba jedynie w budowie katalogu Deutsche Elicherei ze 

względu na wyjątkową p;Zieirzystość tego u'kładu (10 głównych .grll!P, w ich 

obtrębi.e ulldad prrz•edmiJotowy). Nawet z:refei1o!Wany tprzez oautorn na blisko 4 stro

nach, i gorąco przez niego polecany system moguncki (Mainzer geschliisselter 

K.ata.log) wyma.g.ałlby komentoaTzy, gdyż !Ilie mamy tu .żednyc<h 'WiladQmośc.i o je

go dzilałach IPOdlstawowych, a ponadto wprowadZJić tu morie w lbłąd tell"min 

,.st·ichwoctvmze.i•chiilis" (p101Wltórxony !Illa ~órcą systemu Eppelsheiane:rem), 

gdy w II'Z'E!Iccy'WilslłlOIŚd ·C'holdzli •tu 10 limdeks pr z e d m i o 1 o Wy (Sahllag!WO!rtve:r

zeicil:linlis) 'CliO· .tego WcllaldiU. In:lloi!'IIIllaqje diO'tyw.ące systemu T.reoota (s. 165-166) 

będą naMTet dła mawans•owan•ego biJbliotekarZJa nileztrO.ziwndałe i to nie tyłko 
z tpowodu ioch krótkoścd (19 wi,e:rszy, z czego połoiWa ndemal pr2',y!Padia na ocenę, 

a reszta na qpis), ale i z uw.a;gJ na główny mrzut wysiUIIlięty tu ;prz,ez Kunzego 

tpod oadl'lesem tego systemu: że nie Uczy się on z rzeczywi.s•tym s1Jan1€1111 zlbiOtrów 

te.kliej czy 1!Ilnej lbibliioteild, pretendiUjąoc do :roł1 zystemu und wersa·lnego. 

Nie wiedząc dokładlnie o co tu chod~i. czy1Je1ni,lk Stpyta: czy jaiki!ko1lwiek z góry 

przyjęty system, np. klasyf.i,kacjla dziesiętna, liiczy się z rzeczywistym stanem 

zbiOTów dtanej bilbHotekd? 

PotrąciliŚimy tiU o stp·rawę a n a l i z y IPOS7lCZiególnych systemów, która !Ilie 

zawsze w wy'WI(Jdach Kunz,ego zadoWiala. Przytoczmy dalsze przykłady. Parn

graof poświęc·OIIly .klesyliiilcacji dziesiętnej (s. 157-165) ZJamknął ~unZJe znakomitą 

enalizą użytecznośoi tego systemu, zwra•c,a·jąc uwa.gę na to, że wpl'awdzde nie 

spełnia on tpotrzelb 'kat a l o g o wy c h diUżyoh bibliotek IIloa.ru:kowy·ch, stanowi 

jedtr1.1a•k nieocenione n.a.I1Zędzie w ręku b i b 'l a. o .g r a f ó w i d ok u m e n t a

l i s t ó w, !którzy mogą każdą pozycję objraśnić !krótlk.o a zarazem !1113.der pre

cyzyjnie zoa ;pomocą odpowiedniego symbolu iklasyliika.cji dziesiętnej. Z uznaniem 

też ttrzelba tu dlold·ać, że al\lltlor odr.m1cil j;aik.o IIlli:egod[Le maiLikowej dyslmlsdł: !l"'OIZ

IPI'!a'Wi.eni•e się z zarzutem skomtplilkOWialllia Z!na1ków k1asyfi,kacji dziesiętnej. Go

l"Ziej jednak przedstawia s1ię analiza we d tego systemu (s. 162-163). Wysi\1-

!Ilięte ne IP'len .pierwszy znane :mrzruty d'Otyczące rozJdZJielenrl!ll językoznawstwa 

(4) ·i hltell."a1llu:ry {8) i wltil'oczenia• do dZJiałów 3 i 4 niejeldlruoroldlny:ah dyscyplin tmcą 

n.a si:Le 'W'Oibec talki•ch enuncjjecjoi, r:oZJSila!Il'Yoh w innych mi~scacih telkstu, jalk e) wy

opowiedż o równowartości wszelkich dz.ilałów wiedzy (s. 139), 

b) U2llloanie kol e .i n oś c i główny.ch dozia'łów w obrębie systemu rZJa rzecz n i e-
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istootną (s. 145~, c) pochwała lkataJ.ogów nie .liczących s:ię zlbyt
nio z rygoramii systematy'k.i (s. 173), d) IPrzyZIIlBJ!lie, że żaden z do
tycll.czasowych .systetmów nie IIIlia wMoików na IPOWszechne ,uz.nall1iJe (s. 168). 
Kunze jedn.aik- 'Wiidai:- nde ufa zlbytlnio mocy iPOIPr"zednu·ch aTg.wrnentów {cze
mu :s:ię lilie dzirwilmy wobec wsikazanych pr.z.ed chwilą innych jego qpinj,i) i ja'ko 
wadę jp'Oidslta'WOIWą lkilasyfikacj!i: d7ie.sdętlne(j ~ sam pOIIIJYsł u~a 
dz.iałów podsltarwuwych, a w dch Obrębie odpQIWiiedndch poodzilałów, przy IPO!!UO
cy 1Jaik.iiego lllJalrZędzila, j6Jkirm jest jedlnowymioall'O'Wy niejako ciąg licZib Illatural
nych. Za.rZiut srusZI!ly, wyS.UW6Jl1Y W !Pracach dotyczących •t€'01rii ikoa·!Ja•l-orgów rze
czo.wyoh, :i .uzntaJlibyśmy ~o ibez :za51bmlerileń, gd(yjby nie jego objaśnieniile poielalilie 
przez Kunz,ego. Zacytfudmy dosłownie: "Di•e Koordi!ruLe:rung der Flicher II.IIIld 
dhre Untergliedei'IUllg mi.t Hilfe eines -eindimelnsi.ol!l.aJLein Sys•tems von Zahlen 
:i.st der A.rusdlruc~ eilne.s m.iven Qlbjektivisrmus Uilld IKosmopoldtismus. Sie i~t 
fti.r eine moderne und differellllZ.iere111de K.ata•lQgaX~beit in w:i.ssenslelhalftlichen 
Allgemednbiblioltheken ndcht geignelt" {:s. 163) . .Ponieważ autor nie wyjaśnił, na 
czym polega ndedogodność układów .ciągłych w-systerrw.tyce {bo to jes-t 
właśnie isootne <hla nas.ze,go mgadn.ilenia) -i z.oamiaJSt -tego tWYręczył się llllic nie 
mówiącym sklg.aalJem (powtórzy ISii.ę to przy oC€'ll!~aniu 'W'all'1lości modulamego sy
stemu budoiWY gma,chów bilbliotecznych), czytel:.niiik miałlby tu nawet IP!"'a!W-0 IPO
dejr.zewać sannego e~Utora o niezfuyt dQiklla,dnoe rozeznanie w wytOCZIOillej SIPmwie, 
tym OOrdziiej że i inne ujemne roanJi.em aru:lloira cec'.hy lklasy.filklaicji d:Ziiesliię!miej, jaik 
.,willik.ti.rl:iche Koordil!lierii.IIIlgen", ;,dndir>ekte Wertrung", po.zostaM'Iiono bez blillż
szy-ch olbj;aśnień. Zw.a!Żmy, że podiręc7.Jlllilk przez.ntacZOtlly joest dla bLbli.oteik.arzy 
początJku~ącyoeh i że wobec tego tailti.e skrótlowe tmik:towanie SIPl'laW .z.a!llcz.OIIlych 
IPrZ'eZ samego aJUtoro do IPodstawowych, w doda:tllm bez wstka.!Zialll:ia odpowiedniej 
lektury u.z.upeł.niająeoej (dotyczą,cej ZJWłasz.cm środików ZJaradczych przeci.w nie
dogoocloościiOIIll 'Uilcladów cią:glyoh), lnie OOIPOIWdlaida wyllmllganiiOIIll dyda/kJtylk>i.. 

Na .przykładzie Trebsta i k1as:ydiillracj\i dziesiętnej wi1dać, do czego może !Pro
wadzić rozpro.s.z.enie uwag -doty:czących tego samego zag•adnieni.a mi-ędzy n.aj
róŻilliej.s.z.e m1ejsoo. tekstu dz.Leła, gdy za.gad;n:ienfu to ma istotne znaczellllie dla 
całości wywodów. Łatwo ~' o niJelk~wenc:i·E\ ndlea:J'OII"'z.umiendai, ()Jie
diO]piOIWdiedizellllia i Illi'€\iasności w rod.ZiaijiU jpOwy.żseyc:h. Do .n!i~ekweiliCjjd. zaii
czyJibyrm jes7JC21e twli~ KU1l.Ziego {sl. 147), że tylilro 'katalog systemB-tyczny 
(w przeciwieństwie do !Gl1Ja:J.ogu !Przedmiotowego) •może respektować mięcieyl!l.a
rodoiWą tennli.n.ologię IIllaukową, gdy nieco da·Lej 1(s. 150) czyotamy, że ~atalog 
;prredmiotlowy powdllli~En właśnie stosować terminologię n a u k ową (wpro
wadmjąc w m.zie potrmby .odsyłacze od terminów pO[pulaTnych). Ja•k!o niepo
roz1.llll1ii.enie wobec stwienilzone:go ~-uż oorukruictwa u bałamuctwa wszeLkii.ej gene
raJ.nej systematyki treik:oowałbyrm rekomendowanie przez K'U117Jego lkal!la:logu 
systemartyczznego jako do~j s z k o ł y my ś l e n i a dla sturuując.ej młodzieży 
(s_ ·155--156). Termilllelll ,,lllliedlqpowiedzenie" obejmuję chamakterystyczJne dla 
K~o ~ się w pół dxo,gi, czy to gdy chodzd o IS(Ynlte'tycme ll.Jjęcie 
materiału roo.werilań i o wyprowradzenlie ostla1lecZJnych 'Wllliosików z nag.r.om.adzo
lllYch SIPOOtrzlea:.eń, czy fJeż gdy 111astręcze. s•ię olm:zoja do anailiiz porównawczych. 
Syntetycznego udęci.a domagała sdę np. sprarwa poddziałów WSIPOllllYoh, !kotóre 
stanowią ci111ulbę ~jj, d2liesalętnej, laile w roż.ru!!j postaiC'il ~u'ją d. w iln
nycll. 1;yJpa.cih. lkatallagu ~ Gelko 11lz:w. kn'UICZie :J.'Uib 'OOJblice pomoc
c-ze) i nawet w kaotal.ogu pnredmiotowym (jailro ok.reślnlik:i schemaiy(:Zlile). Pro-
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wadOliroby 11x> rw IS!PIQSÓb 7llalln.m1alley do Q,eps~e(j cihamlkrtlecyslfl.ytk1 s,ysltemu rwasrz.yng
łiońs!kiego, ikltóry 'Mamie !Z tego udio(godiillienJiB ikartai!Joigoweg)o. skoczlysrtać lllie 
umia>ł. Noa syntetycZ~Ire p~traktowanie ZJasrugliwałoby rteż zagadnienie peroepcj.i 
niektórych metod k\'ł.talogu rprz.edmi'otowego IPł".Z.ez różne ukł•ady sys·temetyczne. 
Wys.z.lolby wted;y JlJa j61\v moż,e i to, że np. Ws•rechzwiąZJkowa, Izba. Ksdążki kie
ruje się ;przy klasyfilkowaniu mater.tałórw w drużym stopniu t.alk:Nni lkr}"teriemi 
użytecZirl.OIŚd IP11Zydzi>3.łu, joa:kille stosuj.e kawlog pr.z.edmi<Jrt0wy. Bardzo ntejasno 
przedstawia s1ię w wyJW!Oda~h K,un:z.ego sp11awa systemów bezzn'3.,korwych. En.ig
martyc:mte n.aJPiOIIIllktrięc:ia na. t.en tlemat z olkiaz:ji omawiania pomys[órw Tr,tfusta 
(AnalyttiiS'Che ,s.a,chikialjja,Logi:sd.leron.g; s. 1mh l'lllb 'k.a.,tJa,1ogów dzie.ł'Owych •(F·a·chgrup
rpen-'K~te,log•e; s. 173) w niczym nie oświecą czytelni,kJa. Byłaby tu rÓWI!l1eŻ oka
zje do ombw1erui·a nader warż:.nego zagadnienia o IP ł .a c a 1111 o ś c i wiąro,nia 

k.a1rt ke:taJ1ogu e'l'falbetyc7JI1Jego z odpowli.ednimi karrtalffii ·klatalogu rreczowego 
(prZJeZ tllffiliJesrz.c-zJal!1ie w olbu ~atal~a:ch tych S!amych zne'ków klaswfilkacyjnych). 

Wl(libec przyjętej ,pr.z~ez KullZieg'O metody wylklad!u nie dzliwLmy się już, L.e 
nie z;amiknął on swy~eh d-ość olbszernyoh ro7JW13.Żań nad . .kJa:tialog:em rz-eczowym 
~e. s. 135-176) żadlnym ogóliilliejszym ~. chy~oo :że ro'lę tę 
wyzll1.aCzył 0'11 wyllus.zx:7JOII1ej tu w ostatruim pall'a!gra,ne ("Einhei"tldche Sac:hikata
logisierul!1g" s. 175-176) idei ja·krleg.oś nowe,go ogóLnego systemu, który w na
wiąroll1i1U do tP<Xlliętylch jll.LŻ I()II1Zie<i wojną sta:roń w tym ikieru.nklu {1930, "Alus
schuss fur Sachkar1Ja:lopel'Wllg" przy Zwnąlllru Bibliotekarzy Niemieckich) ma 
pows1Ja,ć dOIP'iero jalko ll1'011!lla dla 1bibliot~k niemieckich. Nie przesądzając sprn
wy,. czy polll,y'Sł tlalki da slię z:realirować, zwróćmy uwagę na mglistość -tego 
końcowego 'hJoir'oo:lroiPU, iktórego IIlli.e iiJiO<iiPi:era W mczym IPI"ZJeprOWBJd.rona przez 
KU'llZiego a111\1rl'iza systemó.v 'bilbliotecznych. Bądźmy j,edn.aik SI>rarwi'edld'Wi.. Wska
z.alll.de, o !które 1m chodzi, 'bzl!1. ws1kazani.a na d z i ś. m i e s z. c z ą s i ę w wy
wodach Knnzego, tyllko swodm zwyczajem nde uszeregował on ich w jakąś 

cruooć. Oto one: 

l. Zagad!nlienie systemu nille dest dlJa ll1BS zagadl!1ien:iem istotn}"'D, i.s1nieją 

bowdem nawet duile tbilbliOitleiki m:uukorwe, iktÓI'Ie dosaronale spełndiają SW"e zadan.Jia. 
nie posiladając systematycznego ketalogu ,(s . .1'35). 

2. Zagadll1iende to rma n'C.Itlom.i.aJst z.naczendie pmktyczne d1a bieżących bilb1io
gralfid narodowych, iktóre talk ezy inaczej grupują swój mat.erila[ dla wygody 
urżytikO'Wniików, tworząc określO'll,e s,ystemy .bibliograficZ1!11e, ale systemy te 111ie 
mogą żad111ą miaTą prnesądzeć u!k.ładu kataJogów bibl.d.otecz:n.ych (s. 173). 

3. Międzynarodowy system IZI11.a.lkowa1!1ila·, j~ daje klesyfiilkooja dzli.esó.ętna, 

daje dosikon:ałe SIPOOOiby UZIU(lełniandia OIPjSIU 2lasadn.kzego w 'biibliogralfiach 
i rprz,eglądecih dtokrunnentlacyjnych, eJ.e nie odpowiadla 0'11 IPOtrzebom katalogo
wym ogólnych blilbHotetk. n.auikowych (s. 164-165}. 

4. Przy za~ldladalllilU k.a:ta:I.o.gu r7Jec.zJOW~o le!Piej jest oprzeć si~ .na jakiimś 
dobl'Zie wypróbowla111ym WZJOII"'z..e olbcym, ii1J..ż szuimć Illi€pewnych drróg wmseych 
(s. 172~. 

5. Katalog r:recU>wy jest tym l€!l)S.Z.Y', ,im mniej sikrępowa111y jest sztywnym 
ukłediem sys:tlemu. i im ibaii"d.zliJej uprnsz.cza, ujednostajnia i mechanizsuje to, co 
&i~ da w siiXJ'SI()b natUTallny w jego lbudorwie uprośdć, ujedll1o&ajnić i ~hani
ZOWIB.IĆ (S. 170, 172 u passd!m). Dla·tego to wyróżni:a tru KUI1Zie 5!Pecj9ilnie zarówno 
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system mogumckii, k1óry "erstrelbt sowohl edlne Annahei1ung an de!Il Schlagwort
katelog ais e.UK:h eine Mechanisdell'ltmg mlttlels ELementen der Dezimaitklassi.fika
tioon't (s. 168), jelk i katalog drmdeń.9ki (Fa.chgruppe!Il-Katalog), lkwego działy 

(w tej cihrwilii w :JiiJczJbie 600), pow'iąz.aiilie odpowiednimi odsyłaczami, mogą być 
dowol!Il;ie p;rz.estalwiane lub wymieniall'1€, nJ,e krEPUje ich bowiem przymus oikre
ślolllego systemu (s. 173). 

Pół ikroiklU dzlieliło KlliilZiego. od pos•taw~enila :kro!Pki nad d. Jeślli porządek 

działów głównych jest s[prawą nieistotną (jaik to wi,eloikrotnie akcentuje), dla
czego n1e z.decydorwać stię l1JaJ ich u:klad alfalbetycZ!Ily, oozywiśde z oldpowi,ednimi 

wsikaźnikallilli odsyłJa,czowymi. Rozwiązywałloby to automatycznie zarówno spra
wę zna'kowania ~które pocz.byłoby się wszelki'€j sztywności), joak i sprawę indek
sów do kabal01gru rz.ecZJowego, które operorwałyby najiProstszym i zarazem naj

etasrl;ycZ!Iliejszym wsikaźnilkdem mechankZIIlym, jakim jest lmlejność ailllaJbe
tyClZilQ dzliałów i poddzjrałów (systemy lbezZJnaikowe, pozJbawiJo[l)e taiki•ego w.s,lmż
IIlika, ustiłują 1ro:torwać slię tu n'Uiffiei1a,cją sZJUf'ladek: ka,talo,gowych). Dodajmy, że 
wcale nie ,proste mgadn.ienie indeks,owan;i·a zostało ;przez ~unzego pominięte. 

Dla wyczerpania sp,ostrz.eżeń doo'tyiCzą.cyoch IPOdro'ZJdiziałru B z.a·trzymajmy się 
jeszcze ;n.i,eco przy kwestiach katalogu alfalbetycznego (Der Alphaibetische Ka

tailiog, s. 128-134). O autocrstwte knrpoll"a•tyw.nym była już mowa. ~unze zlelkco
ważył to zag•ad.nienie, choć ma 1011110 rz,asadnkze znecZJeilllie dla s'łużby finfo;rnn,acyj

no~bilbHograifkznej w bibLiotekach nalllikOWYCh. B~bliotekarz udzi,ełają~ey tych 
inf01rma,cM musi' oriento!Wać ISię w tym, ja!ld'e wydawnictwa posługują się tym 
elementem O!Pfisru lbdlbliog.raficznego i wediług jaikkh ZJa.sad. S[p.rawą czys,to we
wnętrzną Ni·emiec j'€1St rew.iz:ja prze[pisów dotyczących oosłe. tytułowego. Zasta
nawia lll<als jedna'k polowi'czność rozstrzygl!llięć, ku którym .skłalll1a się Kunze. 

Jeżeli biblioteki pow.szecłme przeszły jouż na mechani·cz:ny rukll:ad JPOzycji bez
aut.orsikkh (s. 133), to prędz.ej czy późni.ej uczym:i1ą to i 11nne, a wszelikiile zaibi.egi 

[przejś~iowe zwdększą tylko nelkład niepotrzebnego wysiłku. ZaiCii'eilooJwiają tym 

bardziej ,przyczyny, dla których bibliote!k.aTze ni.emieccy, niemal os1Jatn!i 
w świleC'ie, chcą nitrzymać sdę ibddaJ IPI"zy cr"e~SZtilrnCh g~ra'matycznej za
ZJaeady sz.eregorwaoia JPiOIZYCji 'bezlaiutoll"ISikich. Dzliałe'ją tu - jak się oik.aiZUje -
główruie względy ucZJUciowe, bo do nich w ;rezultacie SiiJrowadZJają się wyjaŚII'L'ie
nia w ;tej .spr.aJW:ie, IPOidallle przez Krun.re!go rw dłużsrzJym, :systematycnnym wy

wodzie na temat przyczyn "kiJ'IZYSni'' tkata·logu almbetycZT!Jego w Ni-emczech 
("Grtincte fi.ia- diie KriiSe d1es AK", s. 132-133)\ Ohodzi 1ru o to, że tZJw. finstru:Ju:oę 
prusiką układlali bilbooteklarze z fi.lołogicz.nym wyiksz,tałceniem lila użytelk czysto 
wewnętrzny, czytelnicy n!ie mieLi borwi·em doo~u do ikatalogów. Z chwilą ich 
udostępnienia szerszej publiczności okazało się że zasada substantivum regens 

j€1St za trudna nie t,yllko dla· ladlków, a•Le 'llJawet :i dla b~b'liotekiarzy wychowa
nych już w sZJkołJa,ch, które nie kontynuują dawnych tradycjd gramat)"CZii1ych. 
Kunze dopatruje się w tym jalciegoś up.adilru iJrultury fiJiologi.cznej, która daw

!lliej wyciSkała tak charakterystycZ!Ile piętno na pracach katalogowych bibliotek 
.niem:ileckdch. Jest w tym j·ed.naJk sporo nieporozumień, n.a które zWI"Ócił już po
średn.Lo uwagę w .1908 r. cytowany pr""ez Kunzego Gradmann (s. 132, iPI"ZYPis). 

Najgłębsze sedno SIPI"aWY tkwi 'bowliem po prostu w zł u d z e n i a c h dawnej 
filologii, iktóra sugel"llljąc się whlściwości:ami dnd'oeurqpejsikie>j skład~ni !przypisy-
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wa:]la szcrególne znaC:zenie Tz.ee:rownilkowym foi'!Ilom wyrro.oow, gdyż nadczę

ścilej :z. tą właśnie formą związana jest :liUJnlkcjoa w slk a z y w a n i a r'ZRJCzy (for

my ruer~owniikiorwe, IIIP· li:nfin.it1vus, iprzym1ot.lniik itp., WYStępują w tej roli 

rzadziej). Niie rozwijając szlCZiegórowiej tej siprarwy, z.VJ'oalŻmy tyliko, że !istnieją 

rZiecoownilki, które nie mw1erają określOIIJJej treści, a !Pełn:ią ·tyllko czysto syn

taktyczną 110lę w stosrunkru do ilnnych WYT•a?Jów wskaizują.cych w łaś c i w ą 

treść dalilej IIliCłZWY (IIl!P. mgaidnliJenia lk o m u n a ł IIl e, s y IP ik i e materiały 

itp.). W wysolkiilffi sto!Pn!iru 1lalkla. ISYIIl'talktyczn.a jedyllli.e rola !Przypada rwłaśnie te
mu, ·co w ins1Jr:wkcH pros1kJ1ed nazywa s1ię substal!l'tivum regens (przykliady 

u GTiaiClJmalllii1!a, ZfB 25: 1908). Odejśc:ia old sulbsrtlalilitiVUIIn regens d jego natmiaistetk 

nte morżnla pr2leto trnlk:towa·ć ja!k,o zaruilku ikultury fi1oJ.ogicznej . .Jest to raiCZej 

objaw zdrowego rozsądku. 
Należą tu jes.zJCre SIProiWY, które prnwdo!Podlobni.e miatł na tm(Y'Śłi W. M. Luther 

wytykając KU117Smu niedostateczne ooświetlerne roli katal-ogu alfalbetycz.nego 

jako :narzęd:z\la inforr:macj'i. lls1:1o1m1Le jest to Zla•gadnienie fnndlamentalne w ~aż.dej 

bibliotece, w !której 'kat1a1log ICilieJbetycz.ny joest jej kataJogiem rgłównym, a więc -

. dzisi,aj -w .lrożdej orgólnąj bib1i.oteoo naukowed, zwłas:zJcza taikiej, która nie ma 

pełlilego ·kla:mil.otgru nec:'lJOwego allbo w ogóle tallciego ikJartlall:ogu lnie \PII"OIWialdzi:. Gdy 

uwzględinian.y -i to, że pełny k.amloorg I!"ZiecZJowy j.est w tych bilbl~otekach zjawi

skiem .co:raz. or:tJaJd.szym (jatmo urząd:zetn!ie nieoplacal:ne li nie llic.zące się z :iJsrtlotą 

wymorgów c:z..ytel.ni'ctwa, a więc w !Pewnym s1enstLe niekiedy nJawet szlkodLi:we), 

zr.oZJUIIliemy lepiej potr:zJelbę dobrergo wy[posażend:a lremlogu alfabetycznego, któ

ry ma dawać nie tylko ;peŁny ;pr:zJeg:ląd zibiorów 'podstawowych ·biblioteki (t.zn. 

wsZieilkich powie1any•Cih wyda~wn!i'ctw tekstowych otrzymujący:ch w myśl prz.e

pisów ika1JaJ.og.owaJJii,a alfulbetyc:znego QSObny O!Pis :ka1talogowy), ale ponadto sze

reg inrzydh w.alimy;ch dl~a PJ001CY IllaJU!kJoiwe.i, dla !Pil"ac wew:nętrv.:nych bi

lbJ.d.IOteki d diOO: !Sluż.by 1ln.fOil'tlnacY\iiiWj wiadomOŚCli •bilbl1iJQgl'!alfiiC7JnYICih, <Jid,.. 

słalruiającycih takie S1pre1wy, jaik: e) \V'S;półudz!.ał różnych o.sób w !POwstaniu da

neg.o dzie:l.a, jak M i ro.lJa !IJOSZ'Cz.ergólnych osób na tle ruchu wydawn.icz;ego, 

bi za:so'bność IPO:SZcZJególnych seri!i., •C) sprnwozdiaW1CZOŚĆ IPOSZiC2'Jególnych instytu

cji. d) xmi:any edytorslk:ie w ,posz;czegóJ.nych wydawnictwach - jednym słowem 

taikie IS:zJczergóły, ik'tóre .OOeła1trwo ZlaiC'Zerpnąć s:kądmąd. Z :tego w~lędu 'kla'tailog 

6lifalbetycmy stosiUje też chętni•e - j~ik w:iJemy - odsyłacze dliCI osób a :n•a.wet 

miast 'będących ;prZ!edmiotem opracowanie ;poszczergólnych dzieł (materiał szcze

gólnde Jcl:oipotliWY dle kattall:orgów rZJeczowyoh), aCZikiolwi.elk. czyni to n1ajczęściej 

w spo:sÓib IIlieco ;pOOIOIW!iK!z.ny, 'kierując się jedyiiliie dall1yll'Il.i llmTty ~:. SZJCze

gói:ny nacislk tr.ooba 1Ju po~ożyć na pełność kiata•logu. Narwet te wydawni

ctwa, .które ze względu na' IP01JrZJebę s.z.czegórows:z.ego op·tsu proWICidzone są 

w OSIOibnych ka·tail'<Jga•ch :S1Pe<:j1alnych, muszą być uw'~docz:nione w katalogu głów

nym iSiposobem skróconym, p.rrerz IP•OidoainliJe 'iiCh tytru.łu i syrgnatury 'ITl.<llgazynowej. 

PoW'i!nny sWę tam :zma1leźć rów:ntez (ZJe względów i wedJJu,g wsłmZJa.ń wyłuszczo

nych wyżej) w.aiŻ:niejsz.e odsyłlaJCz·e wiążąoe się z opracowaniem tiCik:ich WYdaw

nictw. Ka1.al'Org, 'który nle spełnia tych wymagań, Il!i:e dorosm do roli n.arzędzda 

infOil"lru.l.cyj:n.ergo bi'blilo1leki naukowej. KUI1Zie istotrue ty·ch SIPI"aW niemal nie 

poruszył (z wyjątkiem :potrzeby pelnej dokumentacji WYda\Wlictw regional.inych, 

s. 78). O opisach pomocn.i'czych stosowanych w !katalogu alfulbetycz:nym na

pornlknął ty;llko, odsyłiając czyteln~ka do odpoWiiedniego paragmfu instrukcji 
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(s. 132). Nre ma rtru też żadnej WZIIJlliarrl!ki o Uikładlaeh specjeil..nych, stooowa:nych 
nieikiEidy re względów sz.c.zegól:rcyoh w Jrn,taLogru alfalbetyc2Jl'lym, jalk tworzenie 
w obrębie tego klatalogu pewnych ugT~U,powań TZ!Elcwwych (np. tekstów blliblij

nych, S!Pr.aiWoz.dań urz.ędQIWYc:h), IPO.nlijanie imi•on przy SZiel'egowaniru haseł autor
skich w :k.atrt.otelmch !katalogu centralnego (KU112le, s. 188) d:1!P. Stosruje się je 
dlatego, że w okaeśJo!Ilych wyllJtadlk:ach l e p i ej od[pOwiooają o1ne potrzebom 
i.nd'ormacjl; .niż ulldad wedllug for m •a 'lny c h ~ ~ta-logu oaY.aibetycz.n;ego. 

Milino w<ili .mcysiOIWałla Sli.ę tu lk:wesrt;ilaJ II' ó ż :n o <rod :n oś c !i m e t o d srto
sowanyx:h !pr2JeZ ~c?Jeigóllne typy •k•abal.ogów: . .Ma ona co prowda zn.a'CZJe'Ilie 

teoretyczne ty1loo, gdyż w praktyce n:i.e spotylka :s~ę n.i•emal cz..ystych typów 
kataJ.ogowy.ch, tzn. talki.ch kata~Logów, które stosują kOiliSek:.wentnie jed!ną ty·lko 
metodę. Zilustrowali: to dobrze KJu=e, oatilJal:i.zując .budowę ró.żn<ych kia<ta.logów 
rzeczowych. To SaJmo dotyczy również kaJtaoogu a:lfalbetycz.nego, który - jak 
wiidzielliśm.y- Illie lęka się pewnej dozy ":rzJeez.owości", ,gdy.ż watrtośCli ilro:tailogu 
nle mi.erzy się tym, czy Qdpow.iada on defliiillcM ;jalk.i.egOŚ \ildeallnlego typu kata

logowego, tyl'ko ja1kością oddawanych usrug i stopniem i-ch ueytecmości. Do
·kładndejsze omówienie tej kwestili w podtręc2JniJkru mi.!al<llby to znaJC.zenlie pralk~ 
tyc=e, że początklujący biibJd.otekarz z.na:l.arz.ł.by •w tym zachętę do śmielszych 
prólb li IPOSZillkiwań w Zlalk.res~'e udoslkonoalanioa i wzbogaoani.a urządzeń informa
cyjnych 'biblioteki. 

Dals.re !Partie rorz.d:zli.ałtu VI sta.nowią obok tylekroć WS!Pomruia~o HL VII 
ne~c€1Ilnliejs7Ją chylba część całego dżieła, twotrząc wraz z R. VI.! n.iewycze.Il)allą 

W(lrost kopainlię żywych pouczeń dlo1yc.zących orgarnl:mcj;i. zajęć bilbriotecz!Ilych. 
W myśl założeń rece!ll'l<,ji nie 1będziemy wdawać sd'ę w :ich rozibfi.ór, ods:yła~ąc 

czyteinlika bez,pośredn:ilo do samego źródła. iNi•e można tu jed.nak !Il~e zwrócić 

uwa·gi na ,głębok~e i szcrególnie wnikl'iwe potmkJto•wa.n•ie zadlań ibilbliotecznej 

służ by ;in f o.rmacy j n ej (s. 177-186). Według koncepcjij. KJun.z:ego w lk:rąg 
spra!W :ill!fiol!1!nacY\ilfilY!Ch wclią~ęoi· są ~o !LuJb paśredtruio wsrz.:yscy bez 
wyjąt'ku I}Jra.coiWIIllicy biibli.oteld, jaJkikolwiek każdy z ruch w różnym stopni.u. 
Rzeczą od:p-oWiedlllliego sz.lrol€1ldta pracOIWnilków bitbl~oteJk!i jest do!Pro.wad:zlić do 
tego, lby każdy z nich z.dawalł sobie sprawę, jralką tPełnd rolę w całioksztalłcie 

zadań 'bilbliotelki, 'jaJltile są ,główne urządtz.enie bilbU.otJecZ!Ile i w czym przyczynia 
&ę ()(11 ldJo za5!Polkolienlia po1IrrlJeb użYJ1Jk;owtndlków biJl)ld;otekJi (00 a;macy ~era. 
zawisW. ootatec2Jilje reputacja bilblioteki, sc 237). Do rudzieleni:a i1Illf0il"'I1acji po
wołaiili są w .pierwszym rzędzie ci' procorwni'cy, !którzy hez;pośredruo s·cykia•ją się 
z lkilientami bilblroteki, arie rwszyscy- dedn~a!k mogą 'bo czylllic w itJym sJaiiilym za
ikres•ie. PrzysJPosob~OIIl!V odpowilednio I}Jracow.nilk ni.e 'będ.z.iJe nararle.ł lila szwank 
powagi i!Ils•tyt.uojli. pnez udznelan.ie nielkoll1l[lete!l!tnych rwyjeŚIIlfteń (s. 179), . bę
dzie on .natomiast .umiał zawsze, 2Jl'laJjąc jej główne urz.ądz•enia·, wsik.em'Ć czytel
nikowi właś·ciwą drogę. Kunze, idąc śladami czytełn:i.lka. od I}JOII'tierni', przez 
wypożycz:ail:ruię, !katalogi, sale cz;y1ielnia!Ile i wreszcie specjaJ!w oddzliał inioTma
oji, rozwija cały wachlarz sp.raw, z. którymi zwracają slę cz.yteJ!Ilicy do btblio
tekaii'7Ja i ·ulk.ruru.ie tym samym, że sprawy .iilllforunaiCj;i nile mogą SlruJPiić się w jed
nej ty1k.o komórce bi.blroteki, stanowią borwfum codzieruny sddadnilk Zl!ł(jęć 

wszystkich j.ej oddzilałów. Jest to stw'ierdze.nie wa:2Jllle, choć wydaje się oc:z.y
wiste. Ważne d!latągo, że :nalkłiada na ke.żdergo lbilbliotelooTz:a olbowliąz.e'k: in·t.ere
sowani-a sdę wsZ(Ystkirm.i spmwaJmi bi!blfioteki. Wynilwją stąd róW!Illież W!a!We 
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wnioski dla !Programu wewnątrzzakładorwego s~olen1a p·rnOOWIIl'ików bi•bldo

tecz.nych. 

7. Administlracja. Tutaj doiDJag~aj-ą się wyj•amienioa dWiiie spra·wy: 
l. jak poogodZIVĆ 7ladlanila sttat.Ys·Qy>k!i bl:tbliol:iecz.nJej z poufinością ll'lJiektórych daeych, 

ma(j·ącyclh l!l.ajdlsifloltlndejSZJe IZ!llBiC'7l€IIl dlllal 6IIlBiliey' 5jpl"8IWttliOŚQ dziaWań. bilb©IObelk:!i, 
2. jalk w plaiilli.e pr~ae bilbllilotecz:ny,coh milelŚ'ci .sj]ę ~ bogalty ~ zebrań 

pmcown.iczych, noa.U<.reślony przez KruinZJego. Ku II1i•emałemu zdziwfi,endu dowLa
dujemy Stię obowlilem, że pla!Il zatxoudnieniJa (tStJelltenpLąn) i plan rozkładu z,a.jęC 

(Geschaftsverte'i1nn•gspla10•) mają być im'kt.owtane - w przeci'W.ieństwie do re
gulaanilnów pr.atcy - jelko t e. j e m n i c .a s ł u ż b o w a1 {vertra!Uilitcohe Dienstsa

che; s. 281)! Dosikone.łe wywody IKUJ!l'Ziego noa temat roliLegłych ikorzyśd, j.alkie 

deć może dobrze !PI"IOlWtadzona stoa,cy,styika bi!bliioteczna, przechodząc ponad' tą 

spraJWą - tmiliają ostatecznie w !Próżni-ę. Wioemy ;przecie, Żie w !Przeciwieństwie 
do bi.lbHotek IPO~echnych, !które mają ŚC'isłe nonn,y zatrud!llienl.a i mope.tr.ze

nia w op:all'Ciru 'O baik.ie. wStkarź;niki, .je.lk fWYll1lla.:ga!Ila lliczJba wolurrnitnów rulJ głowę 

mliestZkańcta z uwzględni·en:iern specyfiki IPO<Sztczegól.ny.ch rejO!llów, WYty=e co 

do gęstości siec!L bilbJ:iiOtec=ej, przeci'ętl!lJe tempo zużyaita. 7Jbimów li pożądany 
SOO!Pi'eń :ich wy:korzys,tywan~oa - bilbLliobeiki. nau~owe, zwłaszcm ogólne, norm 

takkh nile mają, s:z;t~lk!ając dopiero SIPOOObów ściślejsZieg'O okireślenia włas~ch 

potrz..elb. Drogą ZJaś wl~odącą do tego morż.e być jtedyni·e dohledna a:rualiza ~olej

ny(:h stpraowoz,dJa:ń o!JrnesoWY.cth uzyslka:nych z różnych bilbltoteik m możliwie dłu
~ oikres kh dzitała'llllości (co najmni,ej dzies:iędioletni). Chodu tu o to, że- jak 
wia~domo - cytkl produikcyjny biblioteki mrukowej ni1e ZJaiiilytka s~ę całkoWicie 
w rumach .jedlne.g~o roiku ('j.atk z reguły 1W b'Lblitotekoaoh powszechnych), są tam 

bowiem również różn-e :p;roc.e drugQftaoJ.owe (m. :in. odtDalbilame takich czy innych 

roległości WYUilkłych na st~uteik ~yc:hania pewmy.oh SIPI'aw l1JaJ !Plan dalszy 

w ·zwriązlku z niJedost8!tecznym 'WY'J>OS•aŻtenlitem ibiblioteki w eta:ty lub fundusze 

na prace zlec,oll1le), który,ch owZJględ.nta rytmiCZ!llość (ilustrująca jaikość i sto,piei1 

niezta:Srpo!kojonych IPOłirzeb 'bilbliotelki~ mcysruje slię dopiero ;po dłuższym oikresie 

• czasu. Antalioo tych ®rawozdatń. rpowimlla dOtproO'Wladirić do citekawych zestaw.ień 
staeystytcz.nych, z iktórych będzie moż.rua odoczybać różne ,przecd ętne dające 

się iraiktlowa'Ć jailro WYjściowe normy p.rzyb~iżone dl.a bilbliotelk mrukowych 
N01rmy (u:zma}e oa.llkiowid•e itch IIIlOtŻliwość KunZJe; s. 297, przy>piis;) 1laikie dałyby 

<>d rnzu następujące lrorzy:śe'i: a.) !UiffiOIŻ1iw'iły1by wnilkliwszą ocenę praowjdł.owo

ści s:t.rutktrury, gosiP'oda:r'kii i pre.cy poStZczególnych tb~bli'otelk; ~- WYkrywanie 

przyczyn zbyt nliskiClh w stosrun!ku do ustaLonej ll1lormy wyntiików pracy w któ
rymś z oddZ:oaJłów bi!blioteki (nad!ProgramOWie :zraj.ęai;a a1bo ja'kieś maJil.i{pulacje 

zbędirue?) lU!b 1111a odWII"ót: p'I'zy"CIZyizy :r:mJg'łego !Iltile!PI'<JiPOII'CjonBilnJetgo wz:rOIS!tru wy

nilków ok:reśl:onego tl'odt7Jaj!U ;pm'cy w lbi"W1otece ·(jtallcim [ub cz;yim !iros2ltem.? -
utajczęściej ilwsztem obsługi czytelnidwa lrub joalkości. IProd:utktu, bo te spraWY 

na'jłatwiej umtylktadą bez.pośrednliej k0111tr01li) fit,p., lb) tworzyły.by jasną i umoty

wowaną podlstawę dl:a planów prac i· plenów finoatilJSOwo..,gospodarczych posZICze

gólnych tbilbli•otek, c) U'łatw\iałyby 'k0!!1S1mu0Wianile i ilro.rektury pltanow z tego z:a

kresru w silml:i' tpotrZieb i możli:WlOIŚc'i Cia'łtego państwa. Oc.zywiśaie, tpOtrzebne by tu 

były jatkJO IP.Odlkłiad odpowilednio ;prowadzlone SIPI1awooda.n.ioa okresowe różnych 

bi'bltio1:.e!k.. Dla ty.ch celów nie wystarczą lkwes1fu0111GJrius7Je st:atystyc:zne, o których 

Wf>!POmina K.u.nzte (s. 293}. Btardz.IO tPOffiOC!llle w 1yim 7Jaikresie byłyby też drulro-
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wane spre'WIOIZda.niJa różnych wiełki1ch bibliotek mgrelllicZil(Y'Ch. Ntad•e wszystko 

jednak pot.rzelbm~ lbędzlie ujoa:wmie!J1lile wsz.elikich danych z wła.sneg·o. terenu, gdyż 

poonilllJięc.ie jalkiiegokoiliwielk isltlo'lneJgo ogJn.iwa• mogłoby całą (plrn.Cę obrócdć wnd-. 
wecz. Kwestię SJPiffi'WOzdań, choć stm1owią ()!lJ.e podstawę ws:zJel'kiich staty:st,yk, 

potraktował Kunze po maooiSZe•mu (por. uwagi I. FrUJmi.noa). z.a,g.ad.nlienia. tego 

nie wymien.ila nawet .lmńcowy indeik:s (Soachreg;ister), •Choć słówko Berlchtslboge.n 

d Berichterts•tattung wys•tęprują w teikśc!ile dzi-eła (s. 295 li 296). Być może, że jest 
to s1kutelk potra!ktowamita• tego najistotnieds.rego :zjatgradlllJi.enia adlnini.strecyjnego 

jako "vertrerui:ithe Dienst:saJc'he". (IP.rzy oilroJZ<ji: nie wiielmy, czym kierował s,ję 

autor, umie.s:zjCzając w indekslie pewne .noa'ZIWislka, lirnzych Zlaś nite). 

Druga: sprawa: jes•t 'Zinoa•cm~e krótsza. Podziwill.my w kc:mceJPcjach K1U11Zego 

troskę o jatk najpmwidlawszy -toik: (pl'ac 'bilblilotecznyoh, jak naliwyri;szy poziQm 

tych p.roc i jak ma•jdosikoiillals:ze loch zharmonizoWJaii1ie. tRegulat1orem tych JPOtrzeb 

rrw.1ją być regularne zeb.ro<nia pra.cownitków •bilbliloteki, ogólne. ti oddziałowe. Bio

rą w nich rudział .niemal wszry:s1cy cz:l:orukowie va:łogti lbiblioteJCz.nej. Gdy jedlrm.k 

zliczymy te zelbra'fllita: ogólne co 2 ty•godnile, oddziałowe co tydzileń, po~rmdto co 

tydzi-eń narady fu,chOWIO-tadministnacyjnJO-związlkowe (s. 287), wreszc:ile raz lub 

dwa razy w tyg~odn•1u wspomniane już Karufsl•tz.u.n:gen (s. 81), IIllile mówią·c już 

o S!Potka.nilach z czyteilrliillmmi i ws,półudzi.a<le p.o.sz,c:I'Jegóffiorch pracownilków nau

kowych bilbl1olteik1 w p-oJSZCzególmyic'h lkomisjatdh mi:nis'l:le!rmll.nl}'ch, Oltrzymamy 

w wy111i1ku, że lrorżdy z pll"'a·etowl!1lilków bibliotekU bilerze lffiniej w1ęcej co drugi 

dzień udz:iał w ja!kimś zeibra!lll!ru. Kunze nie pisz.e, jaik: długo talkie 7Jebvania 

trwadą {wstpomina natomi~ISt o .Imn'iecmiOIŚCii przygotowalilia s;ię do ndch). Rodzą 

si-ę tu IPytandial. Cl'lY :rmkreś1o.ny przez .KJrm-2'lego ·lmlerudlarz zebrań nie jest zlbyt 

schemaJtyC'Ziny? Czy wszystJkile 1e Zlelbra:nda są istlotnli•e n.iezlbędne (W',Y1"aziliśmy 

wątpliiwaści co do opqeJceJ.ności Kaufsitzung€111), czy c:z;as, z1uizyty !l'1la nde billatnSuje 

się wartością osiąg.all'lych wy.nJ!k:ów ,j czy ni'e nale.żia•~olby sto:s•ować ILch barduJej 

elastyw.rrrle, ttm. 7JWIOływ.ać w mielrę lilsoo1t.reyeh IJ)Ol:rZieb, Kliball"'czaóąc jedy;n,i.e więk

szą od!POW1iJedzial.n.o.śC'i.ą kierowników ~z.ególr!ych atgend 'bibłiot€<cZ!l1ych? 

8. G m a c h b i b ł ·i' o t e c z 11'1 y i li ego lU 11" z ą d IZ e n d e. Ntaólbardz:i.e!i Ororu
serwatywnlie przedsta:w'ia .s;ię w :poda"ęcZ!l1.ilku sprawa budownictwa b.i<blioteczne

go, c.o zre.siZtą jest cail!k:awicie zrozumiałe wobec bezn.adz.iejnej przestarzoałości 

pomile<SZczeń i urządzeń odziledzJiCZIO.nych IPTzez ibilb'li.oteikli. Słm"eg.o Sw.iata ii sła

bych W:idOików .na szybklie ich zmoderm..i7JOIWia!1lie. W tej sytuacji G!lltor podtrzy

!f11Uje d•awne ktan.ony dotyczące r.<mplam.owal!1i.a gmachu ib~bliotelc?nego, wypo

sażenia magazynów i•tJP., wylicza, 1116tom6ast sZJereg 11110woczes11'1ych urządzeń, 

które odpowiadają nowym potrze'bom bi!bliotek, a dadzą s•ię w dotychczasowych 

lotkalach ibi'bliotecZII'1ych zainsta.I.owtać bez ,gruntowni,ejszych prreróbeik budowla

nych. Na1ciek1Clwsze z nich to proJPta.gowalny p.rz.ez Ku.n'Ziego dalekopis, który po

wi.ndm łączyć na~wacl.nliejsre wiehlde lb:lbllil01telki k.mju dla USIPrawnieniiB :ich dzi.a

hlń (niP. rw zalkr€1s6e służby wypożycZial11Jitall'1<etj; s. 325). OdrZJUCa 111a.tomia.s•t Kunze, 

nawet na dla.ls~ !przyszłość, możli'WIO'Ści śmie,1sze, jlaik. pomysł modn.W.a.rnej budo

wy gm.achów biblio<te·czn.ych, dopatrując s'ię w ni'In 2)alffiac'hów 111a tradycj.e na

rodowe Niemiec i olbjG.IWÓw ~o:I"Il'na'lli'zmru! 

P<Jmijając S!Pra.JWę jeszcze jiedlnego potknięcia termi1110l~icm.ego. ("f.ocma

ló.zrrn" - wb:rew zamys.!Jom Ku.n.z.ego - oz:ruacm przecile:ż fOil"ytowanie formy 

kosztem względów merytorycznych e o:tie ll1Ja odwrót), stwierdźmy jeSIZJC.Z1e, że 
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6/UtOir illlie wyol.iiC'zył wszzystJklich zdoolby,czzy now.ocz:esil'l'ej 1Jechnilki, lktórtYmi już dziś 
dysponują n:ilektóre biblio1Jelk:i (np. pnesyłame mikrofilliilowych kopid dokumen
tów drogą mdirową), e które w przyszłości mogą c'al'koWlid.e [)rzooibrezić o.rga
rnizację usłrug wielrkiej bi'blrioteki, opiernją'C je na .zupełrui•e nowych IPOdstawach 
śledzenie postępu technicZI!1Jego staje s.i·ę dzli:ś kon.iec.znością rówrn.Leż dLa bi:blio
teiDarzy i S[lrawy te rpO'Wiinny znaleźć ląps~e odlbicioe w ,przyStz.łych wydarui>aJch 
podręcznd!IDm 

Ne ilooiiliec klilrkta uwag co do charekteru pmocy Kun:zeg01. Wbrew po
wierz,chownym .mniemaniom nioelktórych rec,en.zentów nie ridearli:lJl.ljje ona by
llejmrn'ied bez ·zastrzeżeń olbecrnego stJa111ru bibLioterk w NRD. Porrnij:ając ro~a

trzone prz.ez Kunzego trudnoś.c:i w ,przys'Wlajrarniu sobie przez biiblioterkii .nauko
we ni.elktóey·ch metod bibllioterloo.rstwa ;pows,z.echnego, rp·raca jego· zewtera szereg 
lkryeyczrnych uwag wyrosiłych na tle nowych dlorświ•adc~eń, da;.iąrc w swni·e mło
demu polk.o.leniu -bilbliotelkaTZy sporo ma.terierłu do ro~arżań. Wyliczmy je po 
ikolei:: 

l. Odgórne, nlie [lrzemyś,lane zarrządz.enia dotycząoce pewn~Ych s;prow ibiblrio~ 
teczrnyc'h (wydrane lbez k:o!llJSultJacji z fach'O!W<l31IIl!i) pr.owadZiiły z [loczątku 

(1950 r.) do nieiPotrzelbnego mai1IliOWanda· eił ri czasu w bilbliorterloo.ch 1116urkowych 
NRD (s .. 33). 

2. Bilbłi.oteki narulkoowe wsmlikich ty[lów !POwinny mieć jedrnotlite zwi·erz,ch
ndrctwo w Se'kretaria.cOe dla S{pl"!arw Szrkjolnli.ctwa Wyźsz,ergo. Obec'111ie podlegają 
OilJe rorżnym resorrom (s. 35). 

3. Woadą o1becnego s:ystemu Uil!iwers~teckiego szk'OJernia b1b]ioteiD!arzy 
w NRD jesot to, że ZllllrUSJZa om do rprzedwmesooj ni.elkiedy dercyzj·i ero do rwyłxl!ru 
zawodu, mmy!IDadąc jednroc.ześn.ire drro.gę dla. innych strudiów •(s. 46). 

4. Rozrpo:rz.ądzern.:ra. wyikonerwcze do ustawy o egz,empla~ olbowiązkowym 
nie zadawaladą Olbecnych ;po.trZJeb 'bibliotelk naukowych w NRD (s. 99). 

5. iPrnce dolkrumenta.cyjne w lbiblr1otekach llliarukowy-ch n~e zn.3'loarz.~ dutych
czas zadrawalających metod orp·erO'WICl.il1'ie nrarnsotrającym materiałem {s. 208). 

6. Postanowienia Biura Folitycznego SED z 1953 r., dotyczące m. in. pro
pagandy post~owego piśmioell1ll1idwra, slław~al.ią lbilblioteki .n.a'UikiOIWe woibec 2'lbyt 
wysok.ch - jalk na ich możliwości - W(Yffila@ań (brak odpowiedrnti.ch sdł pra
COWil!iczych, wa=lki lookaiorwe, nied.osta•tek: śroc:Th:ów rzecZJOwy·ch, przeciążenie 
pillrntYmi i rniezibędnyrrni ;prraoamil ib1eżącymi iljp.; s. 218). 

7. Pr.zerosty w !Pl'anowaniu nrie d:a~ą konrkretnych rezultaotów (s. 288). 
8. W ib~lblliotelkach :nie dla się rrnechlanicznle sboosrować zasad W.SIPółzoawodrni

ctwa ;preJCy {s. 297). 

Oczywiście uwagi te docyczą il11ie 1;ylrko biibliotelk nilemieck.icll w NRD, a nie
tktóre z nich warż..ne są rówrnileż :i dlra SIPT6W rpWJa!bilbliotecro;ych. 

WresrzJCire SIPTawa uldadu pi'a'Cy. Należałoby go zrewidować a jednJOCześnie 

miSitanowić :się, clzy' dJra celów szlkolellli.owyoh ni.e byłoby Jrorzys:tniej omówić 
pewne s[lrnrwy w sei\iJ oddzielnrych t,omików. Podręcznirk Kunzego, mimo sViych 
I"01llllioarów, to rprzecież w dużym stopniu nic :irul,ego, jark właśnie wielki pro
grrarm, a, .za~raz.ean i wielka zachęta do podjęcia talkiej lirn,pne7.jy_ 

B-~ka Narodorwa 
Zakł. Katalogów Rzeczowych Jan Kossonoga 
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Z DZIEJOW lliNTROLIGATORISTWA WROCŁA:WSK'liEGO * 

Pel!ny obraz dziejów introJ.itgla'llolrstwa .śl.ąslciego ~a - jaik 1lo słus:mie 
ZIBIUważyłlll.! M. BUII1bkm.łm· rw piEII'IW5zynn z oma.rw.iJan(ycih tu ISIZJkiJców - w'i•ele 
jeszcze badań mOI!lOg["afioczmtYch, w pierwszym :mś .rzędzie lbadlań llload mtroliglll.
torstwem Wll"OICłia'WSikim. Potrzebie tej c:zynJią częśc.ipwo zadaść wymiendJOne srtu
d·ba Aulto'l'lkil. Pods•llawę ibadalń M. !B~ IStallliO'W'Ny .zasl()iby Biobliotelki Uni
wen<;yteclk::iej :i .A.rchJilwrum :Państwo!W'€1g0 we Wroclawiru, 1rudlztierż pojedyn.cze 
e~piliall'Ze ·bi!illilo11Jeiki• KaJPi'tJuły Wa"<>Cł'arwsikiej a takiże b:ilbłiJOiteik lkJriaikows:kich 
(JagiellońSkiej i Cza!I'ltoryskicll> 1• 

Jeden z dtwóch il!ltraliliga.tXJrow wrcda.wskdlch - o !k.tócycih mówi pli•erwsze 
studiu.m - :pOISługiwał się lila qpmWI!l.iCh l!"adeł!klami z lllliC(jla'łiami HiB. Autorke. 
pTzypuszcza, że 1to Ham iBuchbindel!", wySIIl~ący w księdze lllldejs\kretj wrocław
skiej (IJiber s:iJglllaitural!'llliffi) ;pod :r. 1535. Z ośmliu ZIIlllłl!lY,Oh AutOI"C•e opmw pocho
dz~ych z wall"sztatu tego illltlro1Lge:torn, a wykoiillanych w ~ar!Jaoch 1526-1567, trzy 

są o:prB!WIIłrnil, !które .ruaileżla~ do głośnego refOI'iffia1JOII"a Wll"Ocł'awsikieglo JGn~a Hessa 
i nooZią jego Slllperexlibr.is z dlaitą 1525. 

Drugi dntrol!iga"t,o~r uży.wlał - :zldlalll.J.em Autorki - radclika IZ daitą 1525, 

z emblema.tami herbu IIJlioasta WII'ocławi•a ornz d!n:kjammi IH. PoszczegóLne częśc'i 
łlerbu Wrocmwm figluTuJą na 1!"18dcllru w nieuz.ru;adni!cmej - jeik mów.i AutOir
ka - 1001ejlll.ośoi., .tzn. dnnoąi, !Illilż ,'llSitailJolnio w przyrwilllejacll oes·aa"SkiJcch. z II". 1530. 

O!P.iSIUjąc trzy opii"ai\VY tego typu z l•at 1535-1536, Autorka. polemizuje z twier
dzellriem Haebl.era, który w sw.ym pod:ręczmlilku OiP'rarwozna'WCZym ~ wymli•enia to 
:rodełlkiO wśród illlall'Zędzi. zdollmi!CZY'Ch mtJmligatma HB. 

Studia nad aprawami wrocławskimi doby Odrodzenia dzllell.ą się 1111a ti"7\Y 
ro7Jdziały: l. Oprawy zdobione elementami herbu Wrocławia, 2. Oprawy ze zna
kami własnościowymi mieszczxm wrocławskich, 3. Oprawy dziel Andrzeja Ca
lagiusa. J.alk z tego wildalć m. IPOdstawę •anaJ..izy poiSIZCzegÓill!llY"C'h opraiW i łączen..ia 

ich w g.rupy .przyjęła Autookoa ikryterta delmmcyjne i wffil'lmJŚciorwe e nie Wlarr

:szta/1Jowe. DziękJi remu rw roodlllialle piiEII"WSSZYIIJl Studiów ZIIlBilalzfy się CZitery gnu
PY qpraw w Zla!l.·eim'OIŚoi od iiCił1 Zldioblll.ictwa .. Gl1ll;pę p i e II" wszą stanowią op.raiWy 

ZJdioibiollle dedlllym skłeldnilki'enn 'herbu WIOOCłewila, mi181!1J0wielie łli.terą W, odJei
śniętą z podedynczego tłolka i za pomocą radel'ka. Cztery z tych opraw pochodzą 
z XV wieku, jedina z !P'l"Zlelomu w. xv;I 111a XV.LI. GrJU,I>a d .rug a - to oprn1WY 

zdldbi.:one wszysJtikrlmi. cztel'ema-. emlbllemaltlami herbu Wrocliarwial, odcilśll1iętymi 

z p.ojedyiliCZy•ch tłolków. Wśród si.edmiu qprarw teg)o rodm1u dwie pochodzą 

* Moa1r1ta B uT b :l alll.lkoa: Dwaj introligatorzy wrocławscy z pierwszej polo
wy XVI wieku. Pozn~uń 1952. 'B'ilbl·ioteka U.Illiwersytelclka we Wrocławiu go 
s.s. 17. Odb. Prz. zach. 1'951 l!1r 11112. 

T aż: Studia nad oprawami wrocławskimi doby Odrodzenia. Wrocbaw 1955. 
BibliOitellrn U1I11i'Wersytecka we Wrocławiu go ss. 31, tabl 35. Odb. Zeszy•ty Nau
kowe Uniwersytetu Wrocławskiego, seria A l!1lr l Bibtiotelwznawstwo. 

Taż: Oprawy wrocławskich ksiąg miejskich w XVI wieku. R-'kii lbilbllibt. 
R. 1: 1957 s. 3:1-65, ·t.Gbli. 32. 

1 Studill.llffi QPOOIW ksi-ąg na1eżący•ch w śred.ni'awieczu do lkanwllrilków W!I"O
cla·wsk:iich n:i·e wesz.lo jeszcze na 'W181rS1Jtlat Autorki. Przebadlain1e tych OJ)Il"ćłiW 
rzuciłoby więcej świ1atła lilia początki ilntrdl!iJge~to.rstMia, lbo zaa>E!'Wille iPII'zy Ka,pi
tule wrooła WJSlki!ej porwst:alła plierwsm :iJntlroligatJomfua w tym mieście. 

2 K HaebJ.eT: RoU.en- u. Plattenstempet •des XVI Jahrh. Bd. l Leipzi,g· 
1928 s. 40. 
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z XV ~u. a ,pięć z l·at 15125-1564. Gr.upa t;rzecia wyroŻ!nda sd~ użyciem ra
de'lika, datJCJIWlalnego mollderm 1625 1 :mwiernojącego C7J!Jery symbole herbu Wrocła
w;iQ ora!Z 1n1cj,ały IH. ZaohCJIWlalło :s.ię kil]!rn, opmw t€go typu we Wl"odfawiu 
z J.at 1530~1535. Grujpę c zwar ,t ą ch!a~raktery.zuje UlŻycie pJ.akiety z herbem 
milasta w 'kiilkiu watriCIDtac'h, jlaik:O głÓWilieJgiO elementu rodbniczego. Plakieta her
bowa WTocbalw1a pojawia s~ę - zd!Mlli'elm AU!!Joo'lki: - w rdmlgiej pOiłowie XVI 
wieku, a w wilekiu XVII jest w Jl'O'WSz.eCihlnym użyciu. Na oprowa(:h tych cZJte
orec:h grup dlad:zą :s1i·ę wyróżnić ·ticZII1Je mdełka. Autovka· doliczyła s1ię osiemnastu 
(trzy z herbami mi1a.sta, p~ętrmśde z i:neymi WZIO!!'al!lli) 3. 

W ro:zldrila•le dTuglim Studiów omówi'OI!lO qprewy ksliąg rni•esz=an Wll'OCław
sik!iiclh, ZJdcfuilolf1e SIUJl)lelreXlilbr.i!Sami lub mqpertlreOIIle w II1JOty ~yjne. Opi
sano •trzy IOIJI11arwy z :r. 1574 z ,gunel'lldem Jad'Wiigi Sohol.tz, trzy qp!I"CIJWY lkisliąg sylll
dyłlm 'W1'1QICławslkiego, doktO!l'a Henrylro RybiiSch.a z II", 1522 1 1525 Oti1aZ C7Jtery 
oprawy, pochodzące z 1łat 1520, 1528, 1533 1i 1544. Zwrócono llliCłdto uwagę na 

. oprawę z r. 1541 4 kloaka, na1eżą'Cego do kiaJiliDinilkia 'W'I'IOICławsikiego Milkolaja 
Kridrn 01roz op~sano •OIPrawę IZ srtliP€'fexfi.lbrisem Jenkiew'iiCzów. Opmwy te pow
stały ;ni~ewątpliw.ie Wie WTOCłtarwiu. 

Rororilał trzeci traJktuje o O'Pfi"G!wa•ch dz.ioeł Andirreja Ca.1a•gU'lliSia, .poety i hu
manisty, urodZJolnego w .r. 1549 Wle WI'IOIC'łaJWiru. Z 19 zalbytlloowych opmw, chro
niącYICh utwory Cailag1ilusa, Autollilffi 'W'YłąJCrZYła siedem, to do !których me IJ,>dllra
fiłla ustJa,Uć cza,SIU i mi'ejsaa. i'Ch llJOWStlamie, !Prócz tego dwie batrdzo z:nli:sZICZ'OIIle 
<llmiZ ihrzy 1P€1fgami1Ilow'e. 'Poolols1taiłe sliedem UiZJil!aia za !P'CJIC!hoidzące z pr:zeŁoonu 
wieków XVII j XViri, a. w.tęc współczesne poecie. Wśród lllich trzy 1lub =tery 
mmły pows'bać we WI"ooŁaiWiru, jedcrm w IKlodZikrrl a dwie Lub tTZy - w llllieu
st.a~lonym środO'Wiislku. 

Oplf'Cl/UJY wrocŁawskich ksiąg miejskich w XVI wieku poświęcon:e są omó
wileniu opraw XVII i IPOCZ. XVJ1I wi1eku, Zia!COOwall:ych w W1o,jewódzlkim All'IC'hl
wum Państrwowym we W.rocllarwiu. W części pierwszej poza krótką ill1formacją 
o nmtisi!Ja!I"szycfu. O!P'I"aWIC!JCih z w. XIlV ·i XV, d.cióre zaiCihowały się w A.Tchliwum, 
Auto~ ooje ogóltną chall1alkt.erystylkę opraw Wtroclawslkich pierwszej połowy 
XVI wielkiu. Wedł·ug Autocki- idącej za Pi~- qpmjW!a· !POI.ska wy• 
waii"ła w tym oklresde istotny wpływ lilia O!PJ'<l!Wę •nocffiwską. Ma sli·ę to uwidocz
rllnć l(lllTlJE!lde wsrzystik!im w użyciiU ,łmuinJai!Jnej, cielęcej. Skóry, oodab:ialnej ID!elgal
tywn.ą IPlalklietą., dtr-dłmymi tłokaanli:, często złOOOIIlymi, z zacllownniem światb 
w ogólmej 'lrompozycji rys-uniku. BliiSikie 'k!on1Jalk:ty z Lijp.<;Utiem li Wittenlbergą 
milaiły od'dzi•affić <rÓw:nlież :na op!I'awę IWlOOCławską. Oliartego 51P0tylka sdę już z tego 
cmslll lksilęgł qpro'W!lle w 'białą, świlńską skórę, zdobrone pozytywną .plalkietą 
i talklirniż radełkami:, 1tłotczoinymi rm śllejpO ciasnym aysullllldlem, •boez porllOSbaiwie
nia światła w obrazie oprawy. Ten szablonowy typ niemieckiej oprawy ustalił 
~ 'W'Śil"Ód liinrtiro!liga~1x:Jirów WIOOCłaiwslk!iiCib. rw OOUgi<aj poiłow1ie XV'I wrelkiu. 

Część d!ruga. o~muje O(pis 28 qpraw ~ą,g m'ilej.siki'Ch. Iłusi!Jr.acją qpisu są 
doląCZ!Qil'le .reproduik1qje opil'aw, w tym 1edlna ze zlł»Jorów Bilbidotekli Unilw~ 
C'ld'EU, ;resrz:ta, z Arehlilwn.mn Peństwowego we Wll"OOłalwilu. Poddbnie jiBik: w po-

a H a e lb 1 e ;r, o. c., s. 39-40, da!l W)"kaz .16 radełek ua;ywa'llycll przez intro
ligartiolra H. B. Radełikoan oonaczOillym 1Pr2JeZ Haeblera lllt.lJ'neOO.mi 2, 5, 6, 8, 10, 11, 
13 ~: 14 Autxxr:kao lilaidełaJ llJUIII1e!racdę ilniilą, mila!nowiiC:ie: 6, 3, 7, 12, 2, 10, 11, 13. 

4 Na s. 21 (piOOTl!Ył!im drullru: IMDXXXI ZaJlTl.lieSt MDXXXXIJ, poa". Fo!t. 27. 

Przegląd Blblloteczny 1959 - 8 
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pr.zedln.Lcth prn.cacth ~tern. wydśctila przy IO!PiS'J'W'all1iu IO!P'ralW i! łączenilu i'Ch 

w gni,py jest lloom,poz,ycje. cySlUll11ku 'i II'Odza1 zdoll:mdJCtwa; wy<k!OOJaJI1eg.o, IPii"zez in
troligrutora na skórze.. Autm'kia o:p,isluje IIlJalj(l)ioetrTW oprawy z waTsztalńu intlroJliga
tora HB., zdobione emblematami herbu wrocławskiego, odbijanymi z pojedyn
czych tłoków, następnie wytwory introligatora IH, na których zastosowano kom
bilna-cję 'W)"C:isków pojedyru::zych tłoków z her'banni mi'asta, ·1ll.Lcl2Jież mdełlka 

z. il". 1525, zaw'ierndąoego 7ID<:!Jm herbu IWTOC:liaJW.sik:iego. W dals7iej loolejnośc;t c~y-
1leiliruillc dowiladlude się 2Jll()IWIU o op!alWI<Wh z 'Młll'Stztatu iJnrtroliga:tom HB, tyJm :ra
zem :zldolbiiOIIl(Y'Ch redtełlkiem z symlboiiJa~mi he~bu Wrocławia~ diato/WallllYffi rokiem 
1540. Na llroniec qpi5131110 1o,pr.awy 7JdolbiKme plalk.ietla:mi z h€1I'bem Wrocławia~ po
chodzące z ,róŻII'cyich wans:z'OO:tów. 

W częśai .tnzec'iej omówi'()!J:llO id:z:iaikulność i opisano l!l:ieiktóre oprawy :zmanego 
z :nazwiSikJa tnrtrOiligoatora wrocławSik:i'egJo Ball"'1Jla Dal!lilgeła lub Daniele, 5 !I'"Odetm 
z Lipsika li d-ego n.as't~c;y~, Haru;a Dal!lig·ela. War-s.z:tart; Dalruielów a ;raiCIZej Tha:ni
gelów działał we Wvocławiru od II'. 1564·do pocz. XVII wi-elku i trudon:H się opT"a
wą li llroruserMl.ICją !ksiąg miejSikiiCh na 7Jleceru1e Raldy mi~slldoej. Na "IPOdiStaiWie 
zarr>ilselk w 'ksdlęgach mie,j:&kiiCih, wykolrzystainylch Ujp:r:zed:n~o !Pir"Zlez n!iemiecldch 
badaczy 8 , AuOOrlka 11n:fOII'"lilJU'je o założelllliu w r. 1564 vre Wł'loclaiWT.iu !Cechu iontll'"o
Hga'tolrów, jego dziai!JaWilośc.i oraz IPOd'aje ceny opraw wstz:ieli!kiego rodZJajlU, jlaikie 

c>bowUąrz:ywalły w <kiugiej poŁowie XVI 'i 11161 POICZI. XVJI w'ieku. 
Uprnwi:al!le ;pTrez Autoi1kę z mjptałem stllld!ila op!I"aWOZina:WICze mogłylby - jaik: 

mi ISlię zdlade - przYIIlli'eść łepsrze wyniUti :t !łrutwilej trafić d'O czytell!l.ilka~ gdyby 
je pr7iedstaiwi.ono według siC'heone.rt;u zatprOI))<OOlOIWalnego SIW'€<go cmsu IPTZez prof. 
Alelk!s,all1.d/11a Bilrllrenmadera 7 • 

P001.iejsrze wylooi171Y\Sita'l1ie lilterertury przedmiotu, ,pootru:llowaJIJ.e p~rZJerz prof. 
Bj!l1kenmajera, dalllo.by ni•emwodonie szensze ISp.ojll":z:etn.ie na. ksztaiłtnwanie się 

•kU111Sztu i~ntrollig1a•torr-slkig·o we W:rocłaiWilU. W ,pracy Dwaj introligatorzy wro
cławscy ('Wlł.aśdlwszy byfuy 'tytuł: Introligator wrocławski) i· l!lasfępllly>ch, GIUto'I"
ka nie uwzględniła wszystkich argumentów Haeblera 8, a opierając się tylko 

5 W J.i"llelraturze oprawomawc:z;ej pl'Zyjęłla się i'l111la forma 111azwilsika tegto in
troligatotra: Thaniget Po'I". 'K. H a e 'b l er: RoUen- u. Plattenstempel Bd. 2 
s. 476, T h i e :m e- B e c ik e II": Allgemeines Lexikon der bildenden Kilnstler, 
LeiJpzi-g 1938 t. 32, s. 582 oraz H. H e l w i' g: H andbuch der Einbandkunde Bd. 2, 
HambUII'"g 1954, s. 48. 

11 Au1:.0irlka' 'CY•tlllde .s'llalnszą 1ite!I'"alt1U:rę z XiiX w1ielku, a iP'Omioa l!l.PIWSzą np. W. 
L e o p o l d: Aus der Geschichte des Breslauer u. Schlesischen Buchbinder
Handwerks. W: Festbuch zum 46 Bundestage des Bundes Deutscher Buchbin
der-Innungen, Breslau 1927 s. 65-67, gdzie można dowiedzieć się o zacho
wanych w l!:TzeiCih :Qilmzałych wolumiJJ:llaich .prot'()lkołach cechu jl!ltroliogatoo-ów, któ
rych O!Pil"lalWY są majstea-szJtyikami nemrosła i SJtyfl.u .epokiJ, z której pochodzą. Naj
stlaa"sza księga zawioem ~p~rotolroły od T. 1564 i :pod tą da•tą fig.uruje 18 {a nie 16 
jak IPdSTZJe AUJtloirlka na s. 53) :ilmii10111. ~· narnwislk ll'Il!is•trzów a!l111Jr:olhlg6ltoirslkicll czyn
!ley'ch w tym czaiSie we Wrocławilu, z WZ!lllac:zen1em miejsiCO'W'OŚCoi', s~ąd każdy 
z ~niJCh :IJrrLybył. God111ym uwagi jest falkt, że wścr"ód wyrrn:ien'i10!!1ych !in11:roliga,oo
r6w czwaii'tyrrn z !kolei, Liest "Gregoa-ius Straus eilil pol'alky". 

7 W sprawie rejestracji i katalogowania opraw zabytkowych. W: Studia nad 
książką poświęconą pamięci K. Piekarskiego. W~ 1951 s. 105-121. Książ
ka w Dawnej Kulturze Polskiej 1. 

• 8 K. H a e b 1 er: Der Rollstempel und seine Initialen. Nordisik Tidsk!rift 
fOl" B<lik = OlCh Bi1błiołlhelksvasen. A. H: 1924 s. 47--49. 
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na jego pO!dręctzJ!1JiJklu 9, <Irie prnydęba !P(lldtaiOOj 1laim syslteimalf;ylkJi rerl~ek, prey
plilsam.y!Ch .illl!Uroli~,gQtoa'oW!i HB. Sądzi bowiem, że radełlko IY" 4 {lruumemcja wedle 
II~a) ;rua!leżeOO do :inJil.e,go !iJilrtlrdliiJgiaJt.'o!ra., używają'C€1g0 .ilndcjcillów IH. Tytm
crzasem zdaniem Haeblern 10 :rad1eŁ!ro lilii" 4 :było ;prywatną wŁamości'ą Jlalrul. Hes
sa, piei"WSoogo eWlarrlgelilcikrego proboo~cro ~a'W'Sikioego, wielki'eglo 7Jbiemcza 
ksiąg i biibl:iofi:laJ." Jest to jeden z nad'WIC7JeŚilli'ąis,:z;ych 1Ptr-LJ1kił'adów ll"Gdełlkla, IS!PO• 
:rządzonego 11'1ie dlai >ilrutrol:igatora, l~ dla rwłaścici,elJa Radełlkiem ty:m !pOSłu
giwaJ: :s.i'ę i!rut.ro.1.ilgartlor HB, !który Opil'a"Wił Większą część lksliążek J6Jil.lll, Hes&a. 
"Nieu:msllłldlllliiQillla ikioLejność" (Oprawy s. 39) rw użyciu zruaików heriOOwych Wro
dawila na tym· II'IaldełkJu staJjle się w l1;erJ, sJPQSób ZU!Pełnie :zzrozumiaa!a, :POillieważ 
lew umileSZICZIOnty lilia końcu :ii .z\W'Óeoony w 1ewo jes,t gmetikiem J61lla Hessa, 
iJilli1cjeły IJI IS•ą jego illl'Icja'łami, !Zaś data 1525 '()::zm:ac:zJa zapewne czas sjporz.ądre
Illia T61deł'ka. Ta· sama dlalila zm:ajduje się również na pliakiecti.e slllpereXIlibriS!O'Wej 
HesiS'a 11 • Argumenty 'P'r"LytocZOillle przez Aułxrokę dla. udoiWIOdnienia współ

czeŚiruiJe iiStndejącyah dwóc:h :ilrutJroligrulloirów HB ] 1H (Dwaj intr. s. 17) lll'ie są 
pnz.elmnyw;ujące. . 

F\alk:tycZIIl'ie dirugim inrtroligaJtoirem, lk.tóry d1lilałał współczeŚinde z mistrzem 
HB i !IYNliCOrwał dliaJ Rady IIIlliejsk!ile'j, był mtro1i:ga'tlor HE 1!\ !Niie jest Olll zrlial!lY 
Autorce, mimo iż zamieściła w swych pracach dwukrotnie reprodukcje jego 
platkiile·ty (Studia s.. 10, rot. 15; Oprawy s. 62, fot. 29). 

Strudliurn tłdk:ów, ;md.ełek li p'IJalkiet, w ik:tóre Atllto!l"Hm włocżyła: wiele moz;ol
n~ 'Wudu, :nie !IJ<TZY"Il'ioo1Jo ISJpodziewarrzych !l"€1ZUltlaitów. Koliljpozycja cysUIIliku, 
mikli 'liuJb rln1!ny ll.lik:ład mo1:y'Wlów zdo/blllli'CIZYidh l!lde jest rnetczą l!lad'WICIŻiiliejszą. Istotne 
są mater.i.lail: i lllW"Zęd:ZJiaJ :iJntiroligaltorSkie, którymi rremieśllllik jpOOłużyl się dla 
wy'kon,aJillia cysuniku. W !PraJcatch .tego typu czyteiJ.nWk. chętniej widziaa'by dlo
klradne {co do miJl:itmellre) przerysy polllumevowanych tłoków, ll"laldełeik i plakiet, 
zanni.Gst llllllŻącyoh ,()jplilsów ik:a:ixlej oprewy z o.siQibna, wpirn~e ilustrowal!lych, 
ail.e <pirzy poimOCy mik: ni~ych r~Oidruik,Cj~, że ,próżno 113 !Il!icil ISlZ.uJk.aĆ opi
Sral!lyOh 0I1ll(llffiel1:tÓW. 

Omaw.i'ając d.ziałallllość mtrolig"artlora HB (Dwaj intr., s. 7-B), AutoTka z.a
mi,eściła WYikJaz i qpis używanY'cih IPrrez. !Iliego :ra,dełek: w ikollejnOO'Ci .i. wedle 
n.umena•cji Haeblera 13• W naiS,tępnych jednaik pm.ooch ZJail"Zuci'ła numerację 

Haebleil"'CYWstką, e, w:prowadził.a, własną, catłkiem odmimną (Studia s. 11-12~ Ił, 
lecz pnz.y OIP'is61lly•ch qpraw n!i.e poslugi'\W.Iba się żadną. Sllrutlciem tego czy1.elrrtik 

9 Rotlen und Plattenstempel Bd. l s.. 40--41, gdzi:e zamieśclił gotowe wyniki 
pOil)rzednd'O IUZiaiSIB.tdJiljoJilych i' opublilkowam.ych batde.ń :nad W~ą.r.szllatem .intrCYl'iga-
t~~- • 

1° K. H a e b l er: Der Rollstempel und seine Initialen s. 47, pOT. też E. P h. 
G o 1 d s c h m lii d t: Gothic and Renaissance Bookbindings, Vol. l, Lollld0111 1928, 
s. 65,320 oraz H. Decik:ert: Katalog der Inkunabeln der slichsischenLandesbi
bliothek zu Dresden, Lei;p.zig 1957, okłióry 'W)"'tiienilia przeszło 20 !ksiąg pochodze
ni:a wrociła"MOtlctego, w !tym osdem z bilbl:ioooki JQila Hessa i itJrz:y z bilbl:iotek:i jego 
syna, rowndeż Ja,rua. 

11 W tym roiku Ja!Il Hess ożelllliil: się z SaTą JiO'PJil.er, <:OOką ll"Gjocy Wii"OCław
skiego. 

12 L S c h u :11' ik e: Ostdeutsche Inschrifteneinblinde. Guten-berg--.Je•hTbuch 
1942./1943 s. 441 :namiesrz.c.za, reproduikcję qprawy wytkio.nJanej w II'. 1540 przez re
go introlligatoii"Ia, ZJaJWi,era1ącej ·Przywileje Rady i mi€S7lCmJil. wrocltaiWskich. 

13 K. Haebłex: RoUen- u. Plattenstempel... Bd. l s. 39--40. 
1ł tPar. ipii'ZYfPils 3. 
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:z 1Irudtnośdą or'ien!tu1e Się, o !które 1!1alde1!ko w d:aJlllYlll wypaidlku chodzi,, Byłoby 
JPI'IOIŚoiej i przej;rzyścilej, gdylby Au1kJII1ka iloo!ll~· numernqję Haelblera 

:i dała wierne 1Pl'7J€1I'YSY l'l07p0Zil1lainyoh. ii)II"ZeeZ si:ebi'e ,mdełe!k. Wykaz 15 rodełe!k 
(+ 3 rndełlkia z hel!iboami' mias,ta), UJi;yw;aeych przez ilntro:UgatOII'ów wrocł.awslkich 
w XVI wi·eku (Studia s. 11--J.2J na.leżlałOiby rum,pe.tnli:ć dallszyrrni. 100dełikaani, ik:tó
re Autorlim qpisluje trriżej {tamże s. 14, 1'9, 20, 21', 25, .28, 29)L Ogó1!ean wypa~diniie 

o.moqo 30 ZIIlaeyclh raldcleik, używ:an)'lch w XVII wi!eik;u we WrocłarwLu 15• Czy ~i~ 
salile mld·e<lika o wymda!OOCh 182 X 19 anm z !Pod:Pisami: Carolus-Andreas de 
Auria-Ferdinandus (Studia & 14) '()(ffiZ lbez ip(ldaJnila wymi'arów z .poielpisacrni: 
Ferdinandus, Andreas de Auria, Caro-lus HB (Dwaj intr. s. 9) rii'e są IPII"Z.Y!Pad
kiem jedlnym ·1 tyrrn Slaiiilym :rtaJdclilci·em IIlli" 3 {u Haelblern nr 5) o wymilara.ch 
179 X 19 mm z podpisami: Carolus HB-Ferdinandus-Andreas de Auria (Dwaj 
intr., s .. 8, Studia s. 12). Jeśli są to trr:zy różne traJdlełka, lilależaloby to za2ma'CfZI)'ć. 
JeśLi rntdelllro jest jeldnio, 1=eoo będzLe qpilsy LSilrory,go~. 

PJJalldeta z berłbem miasta pl()lji8.1W'iJa się na O,IJII"aJWie wr.ocłarwslidlej· już 

w !Pierwszej połlow!ie XVII rwilelkru 16 a IIlliJe w rciJrugiiej jego połowie, jalk sądzi 
A'llltxlll1ka (Studia s. 10). :Pleikietę iiilrtroLiga,txlim HE z jego i'Illilcjałam.i, !ZII.alllą 

z .qprawy diaWwlaiiJej !I"'kiem 1540 17, 18.1Utorkia, :zra,licm• do narzędzi w8.1I'Sztratu 
Thanigelów :z końca XVI wirelku {Oprawy s. 62------63., rot. 29), IIIllimo jej ty,powo 
renesallOO'W'eg'<J charnlktenu. 

Autorka żałuje (OpraUJ'ił s. 46), że nie udało się jej dotąd wyodrębnić gru
py 'DIPr.arw :z.drobirOIIJych pewiil(ylll1i !Plark!ietlalm:t. Zalbieg 1balkr wyrdiaje mę zbędllly, 
gdyż w ZJUiPelln.OŚici wysl1aroczy, j.eś>li uda się te czy irnne JPilllklier!Jy włączyć do z,e
spolu Tl/alrZ.ędti dedneg,o, z WG.II'Isztatów 'WU'Ocłe.wskich d ollcreśJić, w jaik:irm czrarsie 
występują lila. o,pr-arwach. W nras~ 'WYJPaidlku ;plia!killety z:rlJa.IIJe A.ru.tolree są za

peW1!1e lllla['Zędzirami ón1lrO'lilglatoo'la HB. Twierdlzen~e (Oprawy s. 60~, że JPilelk:ireta 
z herbem W!l'lociarw!ira 128 X 88 mm IIl'ire jest :n!JWO!Śclią w,pll.'owedzolllą ;przez 
waii'SZJtat Thalllig·elów, :pol!łieWiaiŻ SplOtykra IS'~ę ją lll:a qprnrw'ie z ['. 1567, me jest 
przelronyrw;u(jące wobec "Wliardromości (tamże s. 53), ż,e wa!l1Srz1at 'Dharlliigelów dzia
łał już w r. 1564 we WTK:Jicllawi111. 

Frerten.s1e AutxJII'Iki do i!llll:rol:igai!Jo111a HlaiiJSia 'DhaJ!llijgelia." że ;przeop111arwiając 

w U". 1605 ZIIJiiszcZJOne II"ękopirSIY !Jllie rwekooot.ru.owa!ł dekomiCyjnego wwru,, rr.ecz 

:zarstxJroowraa rui;yrwa:Il!e ~ siebie mdełilm, wy!kooujją.c "llmlJk: ZII"'O'Wllienda dla 
arl;,yistyczm.ych 'Wia'l'tośc] pqprz.edn.irclh o.pra'W"' ·~tamże s,. 60) - wydają sdię WII'ęcz 

n.iJesllus2l!'lle. Fr.z.ecirwrruie, lmilelży mu się wdz~ęcrzmiO'ŚĆ, że lllrire fa!sWWla'ł sr!Jar~ 

15 Do •Illich !PII"Z)"'łączyć trzelboa jesi7JC:z;e (jedino, najciekawLSZ~e Tadełiko, 7lni8./Ile 

z dwóch oprnrw, znaddlujących sdę ·lło !11. 1939 rw •Bi'b:IJiJOOece MJ.ejs!k:iej we W!rocla
wru i w Bilbliptece Bfu'SiealiVereilll w Li.jpLSiiru. RJa.dełko lłJo z dia1tą 1540 przedstawia 
karyikarturry :p!a!Pireżla Loona X dailro łwa i czterech em;tJr!r'efurma'Cyjn~ !P':ro1aiglo
lllistów lllli.al!liOIW!i.oie: dm TomasrzJa; rMumrera j.alloo rkiota, dm S7.Ym01na· LeiilliilliiUBB 
jailoo iPs6., dm JG.Illla Eciki!USia jra!lro wliJeprz.a d: dJra. Hier<mJima Emse11a j131ko llrozła, 
Frawdopodobnie qprnrwy te podrodzą z bilblilotre!k.i Jralllra HeiSsra•, .ponilewarż są ooe 
07Jdoł:iil01Ile również 'lladelikiem IIlli" 4 z ilnicjra.}JamiJ riH. !P. A d a m: ALte Einband
kunst in der Breslauer Stadtbibliothek. W: Festbuch zwm 46 Bu?Uiestage des 
Bundes Deutscher Buchbinder-Innungen s. 42--45. Tamrże !PTTZe!I"YSY obu ll'Qidelłek 
Por.l1lalkże: Go·ldschmildrt;. o. c., l, 9.. 65 .. 

18 S c h u n k e, o. c., s. 441. Tamże reprodukcja oraz Studia s. 8, fot. 11, 
gd2lie ma aprra'Wile z r. 1533 Au1lor.Im. ZWII'G.ICGdąc uwagę na mdeliko pomilllęła pla
kietę h.erl>ową. 

11 S c h u n k e, o. c., s. 441. 
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op.ra'W(Y, lecz dał własną a ze.IC:hował szozątki datwiilej 'i dzięki· temu przecho
W"aił Śll.ady dwóch Waii."Sztatów ti!ll~oligartorskich. 

Braiki pod względem o,pracowama tlolków 1Spra.'W1iają, że !pll'Zy poróW!Ilywa
niu opisów z il"€fP'rodulkcjami czterech opra.rw (Studia s1. 3--4, fot l, 2) nasuwają 
sdę wątplirwoścli. co do Clhron~irz.ac:ji a lll'arwet 'Loilmtl1izacji rcyc!h opraw we Wrocllar
wiu. Ten IS>allll r·odze.j iko:m,pozycji i zys'UJil!lw !POjed~h tłolków stosuje ok. 
r. 1475 illltrołiig~a~totr' Mathli1a1S' z W:iJedniia 18• Jeś1i to rrmwet 1111e O!PII<lfWY Macileja 
z Wioedlllie, uzupełn~o!lle ;później we Wmcła'Wiu trolkd€11ll z literą W, to w każ
dym irntZie mogą ozn'CliCZać WJPływ wiedeńskiego rzerrni1osiła in'tiroligatorsJdego na 
sztn.ukę ~dolbi-eruia- OJP:l"laW WtrOclawslkiilc!h już w dr'U~ilej JP~owie XV w:ioellru. Bo 
lrile ulega wątplilwości1, że ICIZaS JPOI\VSit.arrld.a tyoh IOJP•raw, '<JiklroeślOIIly JP'l".Ziez Aut011kę 
na 1kollliec XV i pocz. XVI wieku, rrmleży oofllląć !lllaJ lata siedemdrLies1ąte 
XV wilelku 19• Prz€1S1Ullięcila II"Ó'Wtnioeż wst€icz IIlJal !lata osdleandzrl.esli\ąte XV wiJelku 
wymaga, :illllllG oprowa oz.na1czorua: JP!I".ZieZ Aufurkę rrra- ikOIIl'iec XV .i pocZl. XVI 
wieku {Studia s. 5, fot. 6~. Młodszą natomiast jest Ojprawa ZBJlicrzOillla przez 
Auł:oorr1kę do dlrug·iej !Poiłowy XVI Wli€ilru (Oprawy s,· 5Z, fot. 24). Na.J.eż:aiłolby ją 

przesunąć w głąlb XVU 'Wiioelk,u a m<l!Że llllawet dJo XVlU wieku, 'jeśli Jittery 
jl aiiCzby W\Ytł<liC7JOTioe lila 'Oikłia.dZillllile są wspólczesrue z aprową • .Al!"lg.ul!ll€1llt, rże jpl0-
dolb!I1a o,prn1wa cih.r,()!ll·i: Liber signaturarum z !I". 1585 dest ~Y'WIUliący, po
nieważ ofprawa tego rę'kqpiSu jest nliedart.owallla. 

Zd.a!rZJa snę tlalkże, Żle nawet !Pii."ZY IOJP'l'aiWaiCih datowanych IJ)'Ostu.l:at chronolo
gizacdJ. ustępuje in18.1 !rzecz poidubileńsłtwa ornemenitów. Z tego właśnJie powodu 
w grupie pierwszej, zdobionej literą W (Studia s. 4-5), wśród opraw z XV 
wielku 2ltl.aJarda stię qprnwa z rprz.ełomu w. XVI ll1Ja XVIII. Rówlllileż w obirębie 

tych S<IIIIlYCih wzorow Q!l)i!Sy qpnłW tnie 71Jasrtępują W porządiku cohronol:o,giczm.ym, 
np. O!l)rorwy z jedlilego 'Wla!I"sztarnu id-ą w lkolej!lloości: rok 1531 li 1532, z li.llllllego 
wall"SSZZtatu: rok 1526 i 1525 {Studia s. 6---7), qpre<wy dlar iHeil!I"ylkla Ryłbissoha: 
roik 1535 iJ 1<522 1(taiiT1Żie s•. 14-16), dllia· Jalllla! Hessa·: ;roik. 1628, 1544, 1533, 1520 
(temż.e s. 7-19) oiJflp. 

Przy SJPOISOibrrmści waii'lto miSI1laJrrowić ISWę, czy timt IP'OŻYtec7Jne dLa qp!OO.'W'O

mlaiWstwa lbad'alll.ie O!PIOOW m~by1Jlwwycll, IkrryjącYICh dzieła j~ IJ)isarza. 
Opro~ nic lll~le mówią o mdywlid'UiaUJn.ośai twórcy, j.eśli lilie ma. !l)eWI!lośd, że 
ZIOIS:tlaiły s;porządZIOne na jego IZQIIlÓWiertie .i 02Jddbi101n:e wedle jego gustu. Dla hi-
5torii rze.mio\Sloa :il!ltrolli~kiego 10prowy dzieł Oaila:g1usa !PII"zydają się WY]ą,t
.lrowo (Studia s. 22 i lll.). Oczyrwiścte nie dlatego, że to Ojp'l"awy dzieł OaJagjrusa, 
lecz dl.aJtegio, :żJe niekrt:óre z nicih. powstały we Wrocław.ilu 20• 

Poidlłoże, z którego wy1'0Sły 'bad61!1e pr7leZ AutxJII'Ikę dblielkty, wydaoe Się ~byt 
jednostrollllnie rudęte. Oprr1arwy Wll"'OCławslkie powstały :nie tyllro "na podłożu 
ówczeseyc'h IStosullllków g.oiSpodell"ICZyiCih i SJP'dłec7JI1Y'Oh" (Studia s. 1), alle były 
ii"Ó'WnlileiŻ odlbic.iem zrrnilam. !Poli"bycznych i IUStrojowych, którym ul€1glała ziemia 
śląsika w tyrrn oikresie, rz..miendaJąc wleJdców C2leSki'Ch ll1Q węgiersikiich 1 wrncając 

18 .E. K y r 1 s s: Verzierte gotische Einbiinde im atten deutschen Sprach
gebiet. Stuttgart 1951-1954; Bd. l s. 44 nr 51, Bd. 2 s. 21, tabl. 105--106 oraz 
G~o·ldlschmdd t, o. c. Bd. l s. 135, Bd. 2 talbl. 3. 

19 Opisa!lle IPr:z:ez Autorkę O!Prawy cmonią trzy illllkunaJbuły, drulkowane 
w lia1laoh siedemd:zfesią:tych XV wielkiu lli jeden !ll&edlaroweny .rękopis. 

2o O 10fPI'"6•w'ie wrocle'W'Sik.ioej w d.r:ugiej połow!e XVI i ipOCl.. XV:II w. wr. P. 
A d a m: AUe Etnbandkunst in der Breslauer Stadtbibliothek s. 27 i m \ 
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znowu dJo czesłk:i.oh z różnych d~j. W,płylwy, ikbóre w epoce Odrodzenia 
oddzń!Clywillliy na kształt;owame się opr.arwy wrocławsfkiej, .szły nie cyllklo z Pol

ski d! N1emiec .(Oprawy s. 34-35'), llecz ll"ÓWIIlJileż z Awstr.hl, ~h i Węgier 21 • 

Kroje 1le już w XV wi.ekru :zneilla~Zły :sdę w •k>ręgru Sli!lneigo '()lddzi,azywaJni~a ~drogą 

;pnz.ez ii:OO..Lię) - trZei'IliJOsla• :iJn:11r>oliigat01rSkiiego WYUJJaJWCÓw IsJ.aanu. Nie braik:ło 

też wrorow przy'WO(Ż.OII1ych berzipośredlnli.o z Włoch przez humall1listów ś:ląsikich 

i polsk:ioc'h. Iter Romanwm odegmiło w tym w~·lędzie waiŻII1ą rolę. 

Przyjmując ikiuil1ruTa1nie Wlall"tośc.i i ,gotowe wzory rezydenrc~i ces•aJrSlki.ej 
w Wiedmdu 1 Bradze ornrz. lk.ró1ew.sik:i1Ch w .Budapes~Z~aie i .K!ra!kow:ile - W.rócłaJW 

stwolrzył w ciągu XVI w:ioeiku wmsey i m)"gdntaJlny sJtyJ. qp~rawy. Uw.idocZIIlliło 

się to w większym n1ż gdzi'E!iruiz.iJej ISIOOsowa!Il:ilu otłoków., radlełeik i pltaaclet z her
bami mi.lalsta, tu~eż w ISZICzegótn.,vm UJPIQidolbaruiu dlo obfitych 7llaJPisoów 111a opra
wach. Z Wd,edlnli.:a przyjęli ilntroLig~atofiZ,.Y wrocławSICy potródnie !lub !P'Odwój:n:ie 
stqpn,iowaey wyJcislk tytułu, W'UJII'Y lklandleiltalbrowe i łu!k.owe 22• Wiedeńsikie ra

dellka, IPlekioety, ttolki l:i:teTowe są podobniie •j~ak w KraikowiJe ZIŁooorue i IIl.ega

tyWIIJ.e. 

W Czooha,c'h illlltroLi:gator pr~a!Sikii tzw. Mistrz Starego Mia~a s!tJosował dbfil
ty w słQwa IIJ.J<ljpiiS tytlllłu w gÓlmej bol."ddiocZJe w dwóch J. trzech wi•erszaoch rów
nej dlługośdl, a nie S"to!Pni'Dwaeyc'h delk w.e Wiledniu. Pooiągia'lo to za oobą ko
n:iecZ!IliO'Ść przesllliiJ.!ięcia zwilerdadła· z centreJIIl.ego położenfi~a :rrieco w dół 2a 
Czleski: ZW)"cro.'j obiiJ.iżeni~G zw:iercialdła przy~ął si•ę u ii1Il1rro1ilg,atorów WlfiOICłiaw

skiich ·i !kTatkowskkh. 

Gromadzeni•e 'WlSiplalll:i'Cłlłej b~bliotelci Mad~~a KorwiJrua w Buid.a[>€1SrzJc'ie, !k:tó
Tej op.r~awy jplfzyjęły cysnnek i techmkę iiil<troLigatorów 11saamslk:ich, ni·e !POZO

s'tało bez "WWP.J:ywu IIJ.I8.· ~t,UJkę opr.a!Wialll:i'a ksi..ąrg we W.vodawlliu. W JaitaJoh osiJem
dziJeSiątych XV wieku inbroilli@ator 'WfiOCiłerwsik:l()h dooniiili~anów 24 ii..IZyslkał cie
kawe ~a.Ttysty.cz:nie TOrzwnązanN!. :rua WYtworacll swe,go we=mtu. ~allnillas.t śre

dni•owieaznego wz.oll"ll wiciQWego w IP<OS1Jacil dOJblkia. granatu wprowa.Jdzilł T.ene
sa.nsowy wzór ,goomet.ryczrn.y w lksztalJC:ie sooś.du ośmiokątów l10rzll)ralll<owa1Ilych 

szerolloo IIl.l8. zwierciedle, a pazestr.:zleń :między llllirrD.i wypełn:i.ł gru,pk:am.i g.otY!Cikilch 
troków lkw.ilat:OWIYCh 25• PołąC7JeiiJ.:ie styllu nowe.go z.e s·llaa"ym było j·ed:ną z !P'ierw

szych prób :renesansowej 'D!PT!a!wy we W<l'oclawiru, iP<> kt.órej IPTZys·zły nast~ne 
W niesjp€ł.rm d:ztes!ięć lalt późndej IPr.zyby'ł do Wroclawia z Budla)pesztu wę

drowny .iiiJ.rtlr~ lllzw. Mistrz ka7Wnika Wolta, W)"kiOIIJ.Jalł Ilu jpiięllmie iOiPI"lłlWY" 
i dał irm,puls d.o !POWStaiillia we Wrocławiu pra·wdziow:Le Jdasy.cmiYch OIP•rnw re-

1Ile51&115owych. Pir.z~ są dwie IPII"GWie b1iŹinli:acre qpmwy z II". 1515, z lk:tó
zych jedną :rejpmd'Wk.oWJał Hll.SIUilg w swym alibumowym dZiele 27, da'ruga za-

!l S c h u n k e, o. c., s. 439. 
22 Tamże, S·. 437. Alblb. 7.. 
23 Thmże s 436 
u II. S c h ·u 1n k e: V om Stil der Corvin.eneinbiinde. Gu,tenberg--Jahrbuch 

1944/1949, s. 216. 
25 Tamże s. 217 Abb. 6. 
26 Thanże s. 216. 
27 M. .J. H u s u 1n ,g: Bucheinbiinde au.! der Preu.ssischen Staatstbibliothek 

zu BerLin, LeiiPziJg 1925, talbl. 68; oprawa wyik()l!lfa11Ja we Wll"OCłaowiu ma wytło
CZOII1Y .n.e;p.is dołem ,górnej okładziny: Joannis Crause. 
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chiowalłaJ ;się wśród .i!rlnru.nalblułów Btblitotelkli Unilwers~j we W.rocllaiwilu z•. 
Wśród ooga'to zŁooonY\(!Ih tłoków łuikiowy>c'h, oenteycznyah, s=urowaony'Cih .i wi
ciowych., wysiępujący.ch w plię1ml€1.i •mrmoni•i lllta tejże op.rnwie, choamlktery
stycz:nJym liletSt lkolois•ty tłok wyciśnJięty wśród lk:ół qpasujących. środelk ZIW'.ier.: 
ciaJdł.a, a 'WYObramgąc;y lkir'ukla· IIllal gtałę.zi z pierś·oilen:ilem w dziobie 28• 

Godinyrrn UlWlagi jest fulkt, że (ltptl'aWY IWZJQII'OWam.e ollJ[i; OI1!Wt!llel1Jtyc.e ~am
s:kiej zjta!W'itadą soi:ę w Klro.lk·ow~e nliema;I równooc.ześnie z opOWIStlatWtam:item biblio" 
teki KoirwJmt w B.UidoaJpeS7Jcie. Już w ola1:atch siledemdzJi.~ioątydJ. XV :wioellru na 
qprntWioe k!rlalkowsldej :wysttępują tłocZJOlile z pojedynJczych tłolków plecitotn.kl 
i WZOII"Y oootryczme z róWI11,oazeSIIl(yrrn mstosowam:ioeun owydSiklU Zl'QC'OIIlego 30• 

Z B.udapesZJtu, K.ralk:owa-, B11ag!i i W.ioeidn!ila !Przyjął Wrocłlaw wZJory łukowe 
1 .kol·~ Jooła w środlku zwiemiadl'GJ z :tOW6Jr:zyszą·cYm fun w czterech rogach 
ćwier6lroła.m.Ą wypeffiil()ne Jai\JII'owymi widiamD. Ale w ilaodteym z WYmien:iiOin.Yc'h 
mi.<ii.St up<>doolbain!i.e w użyciu napisów na oprn.'Wlalah nJie !Przybrało taikiich il'Ozmioa
rów jalk '\<re Wrooffiwirul. Podcztats gdy ntajpis l1Q oprawach wiedeńsikiiCh służył 
głórwnie jaiko dellroracja il ozdoba, olbfilty tektst ('!ta opraWlaCh wrocłlawski.tch miał 
raoc7Jej celi. ilnformatcyjny .r p:rlop•a!glanodowy. ZwycięstwQ Reflolrffiacji w t;ym mile
śdie !Przyllli<Jsło z s•olbą - w myśl l!ltauki Lutra. - uelktywtnli.e:rue słowa n:awett na 
wyobwotmoh llrurusztu introili!glaltOII"slk:ite,go 31 • -

Omawia111e tu :studioar nas'l1wają jestwz.e szereg drobniejszyCth wątpli'WIOŚci. 
Oto lllieiktóoo z IJ.ik:h. Przy ·c;ytowatniu książelk: z 'bilbliotek:Ji Jana Hessa, zacho
'WRilO"Ch w Laruloesb!ilbldothoek w Drcl!nite', Au1totr1ka: ·info~muje (Dwaj intr. s. 7), 
t..e qprn.wy zyclJ. !książek wy!ID0111tatł :ilntro1ilgator HB w ·lia•taoch 1525-Hi49, mimo 
iż podany w IPrzypis•ie wykarz iksliążelk Hessa mrwi.ena jaJko pozY'cję trzecią 
książkę wydrukowaną w Louvail!l w r. 1554. Wypadnie więc końcową datę 
wykonywania opraw dla wrocławskiego reformatora przesunąć z r. 1549 
przynajmniej na r. 1554. 

OIPiS~ tOIPIOO.:W są II1liejedlllolitte, to drob:iJ~owe. to znowu ,poonidtające istot
ne ·etlemenrty., nJP • .il!l:itcjeiły V D M E wycoiiŚI!l.itętJe l1taJ górnej ·oikłtaldzli!nie tr4kjp K 60 
(Oprawy s. 41, ftOtt. 7) i!JuJb wycisiki liiiter V D M E (?) F (?) 111a Ojpll"awie !l'fkpsu 
A 45 (<tamże s. 40-41, ~o.t .. 6) aa. W n'i•elk:tóry•Ch wypoaodlkiaeoh ll'l.'ie podlano wymia
rów 'O!Piffiwy (Oprawy, fot. 2, 11, 12, 14, 25, 31, 32}, QPU:SZCZOI!lO sygiruailruTę biblio
tec:z,ną i me mrznacz.ono, :że przedmiotem qp<hsu są dowa tl'óżnie qprawitone 
egzempłeii"Ze tego samego 'Clzlieła i' że jed€1!1 z nliclh IPoChodzi z Klodz!ka (Studia, 
fot. "35). Nu.mtell"'aJCjtat !J."Ie!Produlreytj llli•e ZlaWSZie jest jednolita. JeśtH (]jp. f<Jt. 18a 

28 Jesrt to kl<JCtelk: usztyowtJ.ti'Olly mtaikoultarturą z resztkami wiązań, mwiera.jący 
dTUJk z XVI w., ortarz ilnolrunJatbuł lllT 99 (H 10240) z exlibris.em K. F. Neandra 
aii"chid~akonoa wrocławskiego w l. 1626-1693. Autorka (Dwaj intr. s. 4) wzmia.n
kując oprawę zamioeszczooą prz.ez Hus'l.liil[ga na talbl. 58 .nie uzupełni'ła. jej Wlioa
<łomością o .irsttnioellliu drugiego egZJempltall"1Ja. talki.ej sarrneri o;pllla'WY w 2Jb:imach 
B~bl:iotelki Unoiw. we Wroclarwilu. 

28 W II.LŻycitU tego rodza~:u tłolków Husung, o. c., s. 30, widz.i. a111alog'i.ę 
rz: qprnwami z bilblioterki Maciejar Korwionta. 

10 BilbliiOiteka Joagdellońslktao. l•l11C. 1984. J'Oalllllles de T Ulr II" e c re m a t a: Expla
natio in Psalterium. Kraików, KE~tSiP€~~" .straulbe? 1475/1476. 

31 S c h u n k e: Ostdeutsche Inschrifteneinbiinde s. 439. 
31 Być lllWrle, :że d<Jik:ładna lełktura obu :rękopi:sów !POZJWOlliłtaby !I"''ZZS'Zy'f:ć 

illli:cjoały, które mogą OIZillacmoĆ truarLW:isoJ.m. i ttytuły ip'iSaa-m, J.ub któregOO z dygni-
ia!I"ZY miejSkich. • 
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i 18b (tamże), to oaJrualogiJCZilllie !POWjamo być: fot. 29a d. 29b, zamiaiSit lflot:. 29 i 30. 

Plecivlllloo., 1111aCZWallla kolistą, jest w ll'zeczywilstlości OWiaJlną. Przy o,pi!sra•ch i re

p:rodUJk,cjach 111de wszędzie ;pod.al!lo, z d~o' maJterioalłu jest UIS1Ztywnienie. Nie 

wymieniono ani !roJliU usztywlniie!Illi'Cl llllla'kul'atlllrą. Czyżby opro<wy we W,roclawilu 

nte !były us:z;tywllliaJnJe maku}a.lturą łub !kia~r.ron.ean? Sądząc z i:l'usJboo.cytj. wydlaje 

się, że !!ego trod:zla~u usztyw.n!i.el!lJi.e mwierauą (Oprawy, fot. 4, 5, 7-9, lS-21, 

23-2•5, 30-32). 
Pl.aik.ierta ipii'Zedstwwilająca ... ~zącą jpOStać w 6fll!:reol1 z mieczem i kisdęgą" 

(Oprawy S•. 36), to po prostu św. iPaweł - Eljposto.lt 

Termin ";wąsikie :fioJaa" ('lmnże s. 62) trzelba by :zaiSitąpić śd.śląjiS.zymi okre

ślenliami: dutka, ll1Jw. :fioliio tracto i dlrnjperi:all, ·w :mleimloiścii. od rz.ł.olżenia milmlsm. 

Bralk tego TO!ZII"ÓiiDJieruia ~stawia czytelnilk:a w nrepeWI!lOŚcł: c:zy oprawy rot. 
17, 20, 30, 31 (tlai!IlŻe) - to ;imjperu'ally, ·a fot. 20 - dutJkia? 

Ponieważ iksiąiJki da,wnliej .sli.)lrreda'W31I10 w ;p.ostaci !IldeZiłożOIIlych .aJI'Ilruszy 

lulb też w gotowej oJP'l'lłiW1ie, hipoteza Au'!lcmki o możli'W'O'ŚCii iku,pna w XVll wieku 
zbiroS7illJI"OIW1alleO JksiążJki (Studia & 26-27) nie wydaje się ~uszna. 

Pomimo ~osoooeyah tu wą>t;pliwoścl i1 ZJaStrz.eżeń, omówi'One prace Autom 

S'tal!low:ią .7lilJaiCZilY w'kłald do 2l!lla(j100I'IIOŚCii dziejów !ilnflrdllilgat.olristwa 'WT'OICłalwsikie

go 'i życzyć Jej llllaileży dailszycll O'W'OOilYCih !i.)'OISZI.IIlcwań, zwreszcza., rże szc.zęś.lli.

wyan .zlbioe@em IOlkJo\ldiC2.inoŚICii. W.rocl:a;w ~ w 'l.l!bie,głym II"'Okru llllali~ 'księgi 

milejiS1k:i•e, uw6JŻallle d'Oltąd (Oprawy s. 33) m- zagi!Ilione 33• 

B-lkia J•agiellońSika 
w Krakowie 

Anna Lewicka-Kamińska 

CENTRALNE KATALOGI IIN'KUNABUŁOW W JUGOSŁAW.I:I • 

Jugosłarwd.a jeiSit jednym z lkJroajjów sŁolwi.lalńslldch, iktóry morż:e Slię JPOL'3IllCZYcic 
niemałym dlolrolbkiem rw dziedz;illl!ie 'badań nad ikiSiqżką piętlrm!s:toW'iec21Ilą. !Pro

wadwl!la eneł1gi'C2llllie eilroja. lrE!}esltlracji dJnik;unaibułów zrm:.jdujących się w bi'bli'O

tekach !Po.s;z:cr;egófuzyah !rejpubhllk F. N. R. J. lj)OrZ'W'oJ.ilła. jlllŻ dotąd na ogłooz.enie 

dwoch centmlnych lkartla!logów: Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatsko; 

EUUtorstwQ Jooipa Bad.allića OII'al'l; Inkunabu~e v SLoveniji w o;p!OOCOwaallilu Alfoon

sa GsJpaina i Jos.ijpla !Badal}ića. Stos1lllikio'Wo dość szyl)kie nw;tępslbwo w crzasie 

t;ych jpllob!ilkacji pozwala JPITzyJPIUSZCZJaJĆ, że w !llliedł'Ugiej {Pl"zy!SZłoścd dojdą d() 

irą'k czyte!l.n.ika llllaiSt@llle toany klartlał~ obejmujące :zJbiory ~lnlk!unlalblflów porz.x>

staJ;ych :republik Ju.gOi9lalw'iiJ. 

aa P. Bańiko'Wski: Przekazanie przez Związek Radziecki Polsce archi
waliów wywiezionych przez hit~erowców do Niemiec. Kwall'lll. rhist. R. 65: 1958 
s. 966. 

• BADALIC JOSIP: Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Zag.reł> 
1952 Nilko Majllllalrić d Petar Slrolk 4° ss. X, nllb. 2, 258, nlb. 2, talb1. 47. Opera 
Academiae Scientiarum et Arthum Slavorum Meridionalium. 

GSPAN ALFONS, BADALIC JOSIP: Inkunabule v Sloveniji. Ljubljana 
1957 Sl. Akad. Znan. in Umetn. 4°, ss. 493, 111lb. 3, tabl. XXXII. Slovenska 
Akad. Znan. in Umet. Razred za Filolo5ke in Literarne Vede. Dela 10. Institut 
za Literature 3. 
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Wydane lkoalta!1ogi rzJOS/taną !P~zydęte z ~mdośdą nile tytlik.o ,przez bilblioif:ekarzy
inlkii.IDmibulliiStów. Dokłialdne przeji'Zieruite i1ch pll."zyn.iesie, j·aik sądzę, .nJiemałą ko
rzyść .rÓWIIld€1Ż fitl:oło,goiWii~s'laiW'iście czy też hl1S1iOfrYikowi-lbaJdlacZIO'WiJ dzliejów i!11a

rodów ISł·owieńsikifch. Allbo.wiem LSJpo:za 6'lfiaibetycznego S!PiiSU lksdąg mWIClrtych 

w obu lkialba~ogaiCh !MZ po lmiZ doclhodzi1 do gtosu histocia mówi'ą'ca o dziej'a'C'11 

dwóch IIl.aJroidów s·ło'W'i.alńsikilc'h: Cho~I"Wa:tów i Słoweń·ców, których losty układały 

się odanien111i1e już od samego Zfaii"Iaiil.lia. 1i1ch dstnli·enia. 
W~e .dzli,eje bQg~a1Jej, ooiCLadrlaJtylCikilej Daillmaqji (olbsrzmy dzlisieJszej 

Chorw.atcji) złą•CZ'Oi1'1e s1ą ściL§:be z Weruecją, iktóro., stlaa-a'ła s:i.ę o umOICaJ.'~EOie ttam 

swych w;pływów 'OOik politycZIIl.Y'Ch jlli'k li :kulturoJ.nych. NiiC w'i1ęc dzliwnego, że 
80% •kt:;Jiążek c:zzytywamJY!Ch w XV w. w tej częśc.i: illllfu-ii: to' impo!N; W!J01S1ki, !Przy 
czym poi!IOWQ dm!ików pochodzi z ofilcyn :weneckich. Trzeba jednalk IPodlk'l'e.śJlić, 
iż wiele z tyoh lklsdąże!k weneCikdch gest O'W'OCielii1 pracy mieszllrollków diailimaJCI!cie
go wybrzeża.,, ~tórzy wywędrowa!Li do Włoch IIl.l8J :nruukę dfriulkaii."Sikliego T2Jelmiosła 

i tam nta. obczyźn.ie zaiło.żydi rw'ł6JSII'Le 'WJall'S:zl:elty. 
Słow.ial!ldn€11Il więc jest Bonilruus. de Bol'llillliLS de Ratgusdla (IDolbrdć Do'br'icevti.ć) 

tłoczący wyjątlrowo IP·ięikl!le da::u:ki w Wernecji, Wei!'IOIIlie i Bii'eScjli. Z da.l.irnatclde
go miasta Kotora pochodzi Andreas de Paltascichis (Andrij Paltiśić), spod 
którego .pras· wyszło w WemteiC'jil :wilele d7JLeł pisarzy s~~ożytn~c:h (pmede 
wszystkim dzieła Cycerona), słyrrma Legenda aurea Jakuba de Voragine i :itnrne 
!P<JC'zytne UJtwQcy średrndowiJecva,. Sk:romndejls.zy ud:Ziiał w ·rozwoju dtruikatrstwa 
weneclkJ.ego ma GeOII')giiUS Dailrrn:aif:illlus (~ DaJlmaitJimaJc), którego 1!1~ 
·widllllie'je na. diZdtełJa'C'h tłoiCZJOI!l(Y'Ch wespół z Jtalku'bem Briltainl!rilkiiem. Nie zd'Otbył 
sd:ę 'też na zaiło~enie właiSI!l€,go Wlall'ISIZitattlu BalrtoiLus PelUSl!UiS z !Kąpru (Bta!rtool 

PeliU.śic) 1, czło~ stPółlkd dl'IU'ke.II"Sikiej ut'W'OII'ZO:l'lJE\i :pil1ZeZ trzech llniSt=ów we
II1eclkJi.tCih: Gelblrdela Brascio BraiSiiK:Ihellleruslits, Jaoo. Bissdlla i Benedykta Marngiusa 
Car:peniS·is. 

J ednlalk pierws~ iksi·ą:Zkta w języilru ch<mwalclkim 1lłocziOinta gła]g.Olicą nie po
chodzi z drulkiamnd mdiil.ego z "tytoh Sl'owiańskilch ł\YIPO®mfÓW\. Piei1Wscy druk 
chOirWaalti: Missal po zakonu rimskoga dvora z 1483 r. ·(Kat. oholl"we.clk!i poz. 
760) wysz.ed!ł w n~edla:ją'Cte\j l\lli-ę dziś zildenltyfillrować dnuikaJl".llii weneclkiej. Możli

"e, że Skłatdalllo go u PeregTina )de Pasqualitbus (tak usbaJ.a J. Badalić) lub tteż 
u .AilldrZJeja· ToJI'II'tetSiali' (Stlil!IJwelH iM 595) 2• 

Druk II1asif:ępnej iksięgi służącej do ,kultu ł'eligijnego more sclavo (tereny 
Da!Lma,cji zatmiteiSIZik:iwrui ikla11l0ilicy obrzędu slłioiW'ilańlsikie~) iZOS1ał wykOII'UlllY 
w weneckiej ofitey.IlliJe A. TariresaiilJal. Jest to Brvijal po zakonu rimskoga dvora 
z 13' Illli 1493 r. (Katt. chorwa·cik:t jpOZ. 267). Do IPOffiOICY oo.d 1i0C'L€1Illiam tego dzJe
ła przylbratł solbie Toll.'\reStłl'l'l.IS• jalko llrorelkto!m 'kJanoiillilkia Bl.aZat Bai!"'OITTiJća :rodem 
:r. Urlb!njlka, Qctóry qpanOIW'awsiZy tajii1ilk:i <Wukiai!"SSlóóego !l"zernioołJa, ;postall'lJOIW'ił 

;przełamać .monqpoll wenedk!i! l!la druikiOWialllie !ksiąg srowi'ańsklicll i· w choll"wa

ckdm mileŚCie Senj założył tdlriUik:lalrtnę drzJiaaajjącą w llatach 1494-1507. OiiiCyna 
ta mi,w!Ja IIl.B celru mqpaJtrywame wiemych w lks:fJęgi J.iturgitczne. Wyszły więc 
spod prasy drukarni z Senj przetłumaczone na język chorwacki (croatice) 

1, S:Łowelńcy ze "WZględu na• lto, że Kqpr lezy teirnz w ~anilcach -ich ll"€!PU- · 
bliikti uWIClrże[ją g-o ZJa swe®o II"'dallro .. !POtl'l. Inkunabule v Sloveniji, s. 58. 

2 M. Bingbam S t i 11 w e 11: Incunabula in American libraries. A second 
census o1 rfifteenth-century books owned in the United States, Merleo and 
Canada. New Yortk 1'940. 
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i taoc:znne ,gł1ajg:olioą takie UJtwory jak ~ dz;iiś Missal z 1494 ,r,., 2lllla!IlY 

z j.edrrwgo tyll'k:o egze:ma:Jłla!I"za zecihowanego w Bu~re Brvijal, lbrewiail'z 

z .1494 łl. Otm'Z prZielldad ~o dzioelła M:ilchaiła de CairlclanJo, Confessio7l.lUe ge
?!erate: Spovid' općena z 1496 :r. (Katt. ~i poo;. 308). 

IPOIW'Stalllie słowi:ailsikirej .eypQgra:llili. w Selllj IIl:i.e jest :złjarwfus.k.iJem odolsobnri.o
nym. w 1yan sacrnyan czasi•e •(1493-1494) zailOIŻY'ł m.l.fiffilrnd,ę 'W .m:ieście Oetynia 

duc-hOWIIl'Y cZiaJrlllogórslld iMalkiairi~e, irÓwnież uczeń dnlikM"zy w-eneck:kh. Z ofi
cyny rej wyahod:zą iksiąilki! J:ilw,gliczne tłoC7lOII1e cycylicą jalk: Osmoglasnik 

z 4 I 1494 II\ (Kalt. ohorwactk~ po2l. 818, Kat. słoweński IPOZ. 505~ !i Psatti?; z 22 IX 
1495 (Ka;t. choi!'WlaJCki ;poz. 931, Kat. słoweńlslk:i. tp<>Z:. 573~. 

Czyteln.iJmwi ,poilisk.i-emu i!)ny,pOII'IlinJają się w tym mi€jjocru dziJefie d7Ji.Wia·ją
cej rok tyl!ko j'eden. (1491) llrnallrowslkiej :d.riuJkla.I1ru Sw]ętopełlk:a. Filo1a ~00o7lej 

dla za•oi!)Q'IlrywaJillitaJ ziem ~l'l.l~Slcilch rw ik.sdęgi łiturgicZIDe !drulloorwalile cycyłicą. Jest 
to jes·zcre jeden d'OIWód na poparrtie rflezy Jos:ipa Be.dla:li:ća, iż w łatach dziewięć
dziesiątych XV w. mczYIIl:a !budzić !Się wśród Słowi131Il silliil:e !POOCZJU!cie odrębiliości 
naJrodoweti, co poc!ią:ga!ło m· SIObą !Próby przec,iwSibaiwielnia. 151ię domini\.IÓącej kul
turze łacińslki!ej. 

W Choii"\WICji• więc, jalk: to ~. IPrzeważa!ły w;płyrwly lkJuJ.turełne 

Wen•eoji. Owc7leiS:Illa SłJQIW€illitaJ na,to.mJtas,t ze ~ędu n.a srwe !POił01żen.ie geogra

fiCZI!le Zlll3tid'OWaJa s'ię w sd'erne w;pły.wów Zlall"Ówno '\\Aoolkich jlalk i II,X>IŁudnlio

w.omemieclki,ch. Swi-a1dczy o tym 'ill:ooć k:s:i-ą.g 'i!mpol"1lowalllty'ch z obu ikrojów 

wyll"I8.Ża1ąca s:Lę w ,procerlJOOic'h fli31St@ującymi lk:zbami: 59, 5'--- iNiilemcy, 38,2 -

Wlochy, 2,3 - illlllle kraje. Ni~ uodzJi'ał w ll"OZJli()Ws.zecllllllioaiil:iJu w Słorweoniłi 

książek !POohod~enia nie.miledlci-egJo 11!1inro zniemCZOI!le duchowli!eńsbwo IPodlegle 
.arcybisiku,ps•twu sa~1c'burtslkiemu. 

Drug.im zjtawi!Sklilem, które moilelrno" ZtaJolbserwować I()II"zy p.r.zegląd11ł1Il'ilu Ka

talogu :il!llkunalbu.łów ~~z.eoc1howyw3illlych w biJbhlotelmc:h :sł-oweńskich, je5t zu:
!Pełllly braJk: dnuików I!)'OichodZJeni'a IIll!Lejsoowego. SłOIWen:iG w lkooicu XV w. nie 

(JQS.'iadała jeiSI2lCZe wia:slll.ąj drtJk,amli·. W)'llllilkało to ze slalbego rorzJWIOij.u .miJa.S'I; 

{pii"zedvvnie II'lliiż w obo~:tej Da·Lmaocj·ii), •a talkile oz :ftalk;tu (li to jest porwód zasad

miczy), że obowXąz.ujący 1!118.. tych teren.a!C'h w olbrzęcle:ch velig1jey.ch xi'tus Ro
manus wyilcluczall: anożiliiWość dir:uko'W!anila lksiąg lii:tlllrgicznY'ch w języlw ojczy

stym; duc.how1oeń1Sltwo mosjpOikajG'lo Jpo!Jrz.eiby Jkiooci'Oła ~ymi 'kSięg31ll11 

łacińSikimi!. 

Po tych lkilku u,-wa;gtaJCh vrst@IlyiCih p;.zejdm•emy z l!rolei do !bardziej szcze

gółowego omówio~ .ka1lail'()Jgll .!.talk ,pod !kątem IZ.aWGII"tośoL qpisywallllych ZJbio

TÓW j131k d samej metod(}' :iJCh Ojpracorwan!ia. 

Musd.m.y podlkireś1ić, iż głÓWI!lym cell.em pracy JosijpaJ Bada!J.oilóa, (Inkunabule 
u NRH) było 7JWI"Óee1!1ile =ególnej uwagi czut;elnilków l!lB Zl31Ch01W61Ile w księ
g07JbiQa"taJch Ch01I"W31cji s l a v r c EL. Chodzj tu lll'ie tyLko o wSjpiOilllll:iJa jll.IŻ przeze 

mnie powyż.ąj słowiOOslki.e ,kisJ.ęgł ll:itUJI1gicZIIlle, lecz. II"ównież o łacińSkie dzieła 

świeckie alUtorów słOJWilalńskJiJclh lbalkich jalk:: Bon.us Jacobus Da1maita.-Bunić 

Jeikov (poz. 268), Be~Il:ignius de Sail.viatis Georgi'liiS - Dra,giSi-ć JUINl.•j (:PoiZ.. 403, 

404), Nicolaw epliscO!PilJS Modii'IUsliensis - N:ilkolla Mod.ru.SUci (Jporl. 808, 809) i inr
ny.ch (ipOIZ. 934, 1023, 1024). 

Chcąc w S{I)OISób jak llli3Jibatrd7liej dobi•tny zaelkloontować rwarr1ość tych utwo

rrów dla lkrulJbucy ClhOII"W'aaClkiej, .AJu.1xllr wbrew zasadom przyjętym w JiJnllrunebu

listyce św.iatowej ;podlaje ;peoł!rey' qpis ilm1Bilogowy wszysi1Jkilcih d7Jieł GJtl'tJorów Siło-
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wifBińSki.ah., mimo Żle tyillk.o l'liile'Wfielle z IIliiiCih możmJa ;z;alicz;yć do lka'tegioa:'i.li n o v a 
b i lb 11 f o g !re p h d c IClJ, o czym świadczy w sposób oczywisty :podlal!lJaJ pod opi
sem cytlataJ z Ha:im.a {H) CztY z Gesamtkatalog de-r Wiegendrucke (GW). Opisy 
pe]Ine nalleżaillolby więc pows•ta'W'ić cyJhlro prz.y poZIYIC'jacih SlłtOfwi'<lilsikich dotąd 
niJeZilJalllYCih !Juib rteż ~II"aaboWJa!Ilych w li;nnych bllbLirogrulfi.aJclh w ®·osób niewy
staii'IC7Ja.jący. Mtaiiil tu :na m)"Śl!L Evangelistar w języikiu dhorwacllcim, tłoczony 
ozclootką gO'tyctką rw Wenecji 1495 1r. IJ)Ir'ZeZ Daimi'am.a GorgonwlaJ (jpo~ 438) 01raz 
oba dllLŻ wymieruione dlrlliki z ttTilogTań'iti w Cetynid •(poz. 8Ul, 931-). 

Sk01ll•oentll'10'Wam.ie się uwagi Autom ,przede '\I\'S!zys1lk:im :na siliawtilktach nie 
wysz:Io na diOibre jJrunym jpoey'C(j·om tkamJogu {lila 1142 pozy•cji kattallogu silawilków 
jest •cyllko 1'5), iktiJ.:r.e llli.e ~osta:ły <JfPII'alcowam.e z :rów1ną stail."alllliWŚCią WWdoc=e to 
jest przede wseystlkdm w :ni:ejp€ilnym wyCoorzys~taiildiu IPI"7Je'Z Autcxoo .liitJeratury 
źródłowej, Móra umożliwia rwłaściwą identyfikację egzemplarzy popr.zez kon
frOIIltację ich IZ opistarrni zta'WGirtymi rw OOJP'OWiedJilich ;pUJblilkiaJcj.acih liinlk:tmalbuli
styC2lll~'h. Nitestety lllta tycrn IPOłu diO!Pu:śc:N -silę Auto;r· wielu wyk!roczeń,. Do lllaj
po!Watżlni.ejszych z nlioo ZICIIlilczymy bairdzo oczęscy boolk lk:Oi!'WPOIIltaiC'j!i. 'kaltal.-ogowa
n~ih dtl.i•eł z qpiiS:ami. IZ:aiWia!r'tymi w Gesamtkatalog der Wiegendrucke <Po11. poz. 
5, 15, 24tal, 34, 5-6, 61. 85a, 98. 1 02., 128, 172., 175, 198, 204, 211., 223, 229, 231, 259, 
267, 283 !i wie'le i!nlllyoh), dość HC7JOO 'WlYP6J(l'łti.lj)(lllnijani611P'rzy cytowandru Reper
torium Haiina odpowiedni1clh uzUJpeił'nli•eń wprowaJdZJOIIlych i]rzez OoiPilrugero. (C) 
czy Reic'hliiiilgia {R) {[pOir. :parz. 38, 45, 311, 440, 445 i da•ls;re), co tlest :najbardziej 
rnrżące IP'I'ZY cytaiflaoh bibli!Qg'rlafic2'IDych poworujących się wyłąCZI!l·.ie nJaJ OIPi:s 
u Heilllta !i l!;o nie qparty na aJUbOIPsJi •te~o 7lnalkomitego s,pecjallisot~ (por. ~poz. 

647, 700). 
Wo'b€c ;pomijGIIlJi•a przez. Aut01ra .U1Jeraltucy 'bak IPOds•tarwowej jetk Gesamt

katJatog CztY uzUJPel:n;ilenia do Radlila nie dzirwi już nas bralk w !l)e'Wicy'"Ch wypad
kaCh llloiezJbędnej cy11aty z Catalogue of books in the British Museum (BM), 
Wea'l.e-tBohatta s (WB), PloilJaina' o(Pdl) iLulb liiiliilyoh 2Jródeł (;poz. 529, 639. 762, 
1089). 

Ta IIllieumile!iętność ~rwalllia s1ę lbi'blio,gtt"alf.ią ;prow~d:zi w lk:OillSekwencji 
do !P01!111ijal!1ia przy wreliu pozyC'jach elementów już daWti1iej .rozwi.ą.mnych, tla
ik:ich jetk mileljs•ce druku czy rok wydainli•a, .ile p.Oidam ipllTzykładlo!wo dzieło: Joon
n'B'l de ThW'OIC'L, Chronica Hungarorum (poz. 639), iktóre fig;uruje w lkla.tallogu 
jalko iiJ'I'Iodukt lllJ.•ezntalllej oficytrzy, 1p0dczas gdy w BM II'! 81•5 H3 51705 są poda
IIli diruJlmrze: C. Staihel et Ma•th. Fretliil.J.edn J'ir.zykł.ad ten nie jest odosobniony. 

DaJJs:zym noastęrr>stwem 'błędlllej :identyfikacji d'l'IUJków jest lll!iewłaściwe 

srormułOW'alllie hoaJSil'a a'UitOII"sk.i.ego !lub i1alszywe IPodani:e tytułu d2ńeła, np. 
utwÓir: Allbwtus Magruus, Marlale (poz. 15) rza~: Opus in evangelium: 
Missus est Gabriel, dzieŁo De anima jprzypioolne w iklatal'Oglll ATys'totelesowi 
(poz. Hl3) 11.1Jlli,es:z,cm się zwy(kle pod hta&łem Laanlbertus de J.VIOI!llte, aru.'l:orstwo 
zeiŚ Sachsen.spiegel (poz. 961) przy:mraje :Sdę ;powsrz.edh:n,ie Eillre von Repg•O!W. 
Wdbec tych zoas.atdlnicz.ych błędów S!l)I1a'\W jpOill.iJjtalllda od:.stybalczy talkich jak 
Mi.iiBm v. RegilOIIlroiil:bainlus czy Wernai'1US v. Deflararllinnes (poz. 1122) na!J.eży 

urznać Zl!ł• małe llliedoJP18,•flr.z.e!lltie. 

• s H. W. J. W e a l e: Bibliographia liturgica. Catalogus missaliurn ritus la-
tini. Ite·rum edidlit H. Bolha•tffi. Lond·iln!il J.928. 

4 M. L. Polain: Catalogue des livres imprimes au XV s. des bibliotheques 
de Belgique. '11 1-4. BI"uxel.les 1'932. 
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T·an .OOJSa<fuliczy lbłąd metody•cZJn,Y - nieumi~ętm.e ;pos•rug'i'wanie się epara
t€m 'lWiwkowy.fn i wyniik:ające w de·lsząi k-onseik'W€ll11C!ii med'bałe ,podiawalllie cy
t·aty bibłiogralficZI!llej - u!Jruooda czytelndlkowi wy~odcr-ębruendoe. spOIŚ!ród 7le1Siba
wioeych w (k:a!Wdogu i'IllkuJiw.lbułów dl'IUlków or.zeczyw'i'Śici'e un:illmtQIWYch, slballlo
wtiących nova bibl!iogra;phrca wsikalli światowej. A t!JaLkich pozycJi lllie
W)'llll'i,elll!i<OII'l(Yoh dotąd w Qitwaturz.e bądź rtJeż ,znamych .ty,JikJo, na ,podlsibaiW'.i.e lllie
dostatecznli•e ;poś'WialdcZIDIIlycih prz•e:klłiZów (Ha-il!l ibez auto!Psdill, :Pan11.1er ti't;p.) zna·j

duje się w pll!blil!mqjd. BaidJ<ł'li.ća (IPOZilł sl:awikarrni) dość d'LUlo. S1edząc wtięc z za-
' interesoWiallllilem :pelm.e <l[pisy kabaJogOIWe ISfPonz.ądZO«le przez Autoa'la d1la dz:i:eł: 

Jo. Herolt, Sermones de tempoTe et de sanctis, LY'Q[!J, M. HUISIS 1493 (ipoz. 528) 
o!l'az TerentiiUS, Comoediae Roma 1491 {po.z. 1030al) pre.gn,ęl!ilbyśmy, iby podo
bn.ego trelktawanila docrz:eiklaiły s·i·ę i :inne 'P<JIZYJCje, taikrl1e jalk: Ammlłllldius de 
Auz;eiii'a_ Via salutis (poo. 105), BalPtilslta de Sallis, Summa casuwm (poz.. 164, 
156) i wiele a111n'Y'C\h <(}poz. 393, 453, 712, 722, 769, 949, 1123). 

Z tYJCh wsiZys•tllciicih wz®Iędów wyda(je silę, ilż jpraca- Badalim ll!ile Sjpclnii;a,jąc 
zasaldndczyc'h wymagań, jaik;i,e ~IŚI!ny :stawillłlć ika:1JailiogQm .ink:tmmlbulów, nie 

może być za•lilcwne. w IPOCzet IPł'<IC sbanow.iący.ah alplałrnt rurullrowy IPii"Z(Y baJda
IIliiach ill'l!k1urullbuil.ilsltYJC.z.:nych. 

N te\Vrele również korzyści przylllOsił mY'f,eln:illrowil dl"Ug'a część ik'aiOO.Il:ogu, 

w !której podlaiile są indywildlll:ailine cechy posz;ez;ególrrcytCih ~lairTZ.Y. Bre.Jk tu 
Zł8TÓWno qpisu i dn<towanda .pos:zJC7Je}góla'eyah OfPNIW j atk :i ISIC:hirorwłl~ia 
nileda~ zatpiLSków włiasll1JOŚCio'\Vy.ah. Pozla, tym IPOIZibarwienie pulbli!kJac'ji 

illldeksu zawiJera!jącego 'bodaó na~lbalrd.zie,j :llWięZiły wy1kJaz nazwilslk i miejsco
wości u'llrudlillia lkorz1yst·~ z wb!l'aJillegiO tu 'ITlialteriaru pii'IO'Wle[l}jleilJCtyjnego. 

WszysWe rte uwagi lk.reślilr:lcy" rz ·t:.Ytm więikszlą IPil'Zylk.roŚIC,ią, ile lk'a:tallog zos·tal 
wyd1a111y ibwxlzo siJ:aimlmie, jffili clhodtzJ.i o gego stronę Zl6Wnlętr21Il.ą. Doibry glalinl
nek papieru, łarll!ly dlru!k, baii'drzlo ddbrze wylk0Illall1e i!lUIStrecje s1!alll.owi<ą wi•elką 
ozdobę lksiąillti.. 

Dużo IPOIP!I'IaiW'Illiej ;pod wz,g.lędem metodyc:zmy;m zostcm natomilast QPreco
WGI!\Y ik'alllallog ;iJnlk~ów za.ohoiWGillYCh w bilblli<OtlelwJch sloweńslkioh: Inku
nabule v Sloveniji. Nejilejpiej uwidocml!ita Slilę to IP'l'z;y ,poll'ÓWil.'alllliiU dzieł 7JI1Jaj
dujących się 7Bll"ÓtWrll w 'kisi-ęgozJb.iiQil'a.oh CharwtaqjJ jalk 'i w Slowetnii!i, a więc 
w katalogu słoweńskim opracowanych po raz drugi (wśród 852 pozycji zareje

strowJarnycll w Słowooiil Zl!l'ajdiU<jemy etż. 201 dzJieł .zll1llłll1YOO mm już z Jw:talogu 
chorwa~ikiego,). DlłiWII'lii.ej :POIPełniollloe ibł~ .zostaJą tiU 'SIJ)ros1xliwallloe C7Jy to ~leŚli 
chodzi o d:qpełiniell1Jie cyta'ty bi1bl!iiO(g!l'afliC2Jlllej., czy też o w.lruśc-ilwe podanie ha
sła euto.rski,ego j'bp, {IPOIZ. 6, 10, 36, 39, 64, 213, 25•9 i lin.). 

Miano to ~ledlnalk l: w tej publ.ilka'Cji. widać ipeWII'OO lll!Led:qpatlmandlal, ~h 
mo1i.r:ua by ;przy wwi.ękS'ZIOillYffi stalmn·ilu ullllilkinąć. Talk więc lll!i<e m~e przy dizJ.e
łaC!h cytowan(}'Ch u He,itna nJai ,pods'OOiwie pmekarzów IPOŚretdmcih (lbez GJU~ji) 

od'WlOtlyweno się do litetrarbuiry późnlie,j~j. zawłLere.j:ą.cetj idolkła.dlll.y qpis dańego 

dTu.lru.. Pomilnięto np. p.rz;y kiar!JaJogowalllilll IIIJS7lcnłów :podstalwawą bilbłi®'lalfię 

WeaJ.e-Bolhatbal WOif\, porzJ. 456, 457). 

Dużo ~t& traci ~UJ1i5:tytk;a z powodlu zclli<l!iJeruiai AutJOII'ów. 3lż opis pełny 
należy SfPOO'Ząd!zać jedy11'11ie d!la dz.ie~. !które llllitgd7Jie dotąd nie !by%>' cytowane 
(poz. 611, 612, 633, 780, 783, 807, 844). N:illda wzmiallka w i11tera.tulrze, tnde da,jąca 
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.ż.adny1ch ;pods.t1aw d•o :iJdenty[ilkiaicji ka,talogowaonyoch dr.uików, w mniemaniu 
Autorow uwlaJl:rui•a ich catkowilcd!e od żmudnego obo,wiązlku IP•oda.wania op,isu. 
Talk wioęc creikladą do dJz.iiŚ jesrzJcz.e i!l'a wba.IŚiciw.e qpiOOICOW1i3.1111iJe pozycje talkie, jak: 

MissCLLe DO'l'l1Jimicanorum wydetnoe ·w We111Jeocdil w 1500 II". - H. 11417 {poz. 458), 
Peilba~rtus de Th€1Il1ie1S'W1aor, Expositio libri psaLmorum, Sllra&sbUIDg 1487 -
H. J2561 (,poz. 523) J· wie'le .ilnnyeh (p·oz. 597, 599, 755, 803 '. 821, 842). Nie może
my też Zlidoentcyfiikow.ać lnie O!Patrz.on)'lch żadną cyotatą 1bilbJoiqg·raTficzną pozycji: 

797 L 816. 
Nie uiS:i~ują TÓWtititeż .A!utoc.zy pooUtnąć IJJaprzód studliów :nad !ksoi.ąe..k.ą XV w. 

PO'PII"Zez siknntmlo1wa.nlite baidalń ~edntilków, czy to jeśli chodzi o rozwiązaJ!lie 

.aonoo:imOW)'lclh OlfiiCylll 1;y[Jogrofic.z.nyclh., czy ·Ileż o diolkiOIIlla41Jie c.hrrx>II1JOilo.gJi.t?;a!Ciji 
dl'Ulków. WGtmzyunują sdę także oa•łkowi•oile otd IS>aJmJodziielinych !prób oa tym polu 
porlXl"stla!wi:aUątc w wiletlu W)'IP6tdikaocth adres wydarwoilliJczy pozboarw:iQey taikich ele

. mentów jalk miejsce oOZY rok wydoam.J.a (ipoz. 444, 462, 463, 468, 683). 
Dużo IS"ba.ll".atnnliiej 1!1Jilż w ikia11JaolQgu c:hOtrWia•okilm z.ostJam opTa•c·owoaa11a druga 

część ;puJbliikacji za'WiioernJąca wyikJaz i.Jl1Jdywitduoallizych oech egz•emjpJ:arzy oraz 

szereg illldelksów. J>[-.z.ede 'WISeys11kiun więc dość dJuży :n.adJSik ;poł.o.il0111oo ;rua doa-to

wam:i'e OIPrntW, e talkże doJmn<UnJo ;próby okroeśLeiJJiia dch pochodzooia warsztatto

wego. Jeślld: dh'Oidzti lnntlxnndiaLS't o Illi•edatboiW.alll.e 7JCI!P'il:;kd prowoeruencyjne, to nie 
prZieptrotWaodiZ,Oillto na·wet przylbliżol!Wj uch chtrOII1JoloogirzJatcjil (tpor. poz. 331, 335, 
343, 350, 366., 392, 404, 440). 

Niemalą pomocą w korzystaniu z materialu pruweniencyjnego są starannie 
wykonane ~llldeksy 1.mi01!1J wł.atSn)'lch i mi•ejscowośoi. Również !Pootąpem w sto
sliDku do pulbldlkeocM iiJ<OIP'TZiedtni•ej jest qp!I'a•cowanioe wylka;z;u dzieł według miast 
i o:fk)'lll dru:kla.II"'Sikli•ch. 

Poza pororweniencj·ami przy •kiloak!ach bilbli.ooteCZlllych u:miteś!Ciil.i Autorzy wy

kaz dr.ulkórw 'WISJPółDfPII'aJW:n')'ICh. W&ród eyah adiliitgatów Z'W'rniCia uwagę czytelnika 
pol5iki.ego l{l(pOOI\VIIliY 'I13IZoelll .z Sernwnes de tempore et de sanctis Bernaaxla Cle

raevallensi.s (poz. 92) wiedeński druk Hierondma Wietora li Jana Singrenius.a · 
AureoLa ex floribus S. Hieronimi 6 z 30 VI!I 1511 r. 

Na /Z.lllk.o!ńcZielllfie •t=eloo ~·eSIZ'Cre podklr1eśl:ilć wiJdoc=ą dbałość wydawców 
o wygląd z€WIIlętT'zln'Y lksliątŻlki. Zddbil ją bal!"dro stalrniilJrliy, n1a 'ładn'Yilll ipapierre 

wylk0001!1JY d:nuk., e prz.elde wszys'tJk!irrn d'I.IIŻa !Hość świelmiie rwykOilBIIlyclh. i!l!usitraJcji 

(f~~oo /l"Ze.ds.zyt:h drulków 'i qpiOOIW'). MórwiJąc o- tej sti"Oirldle ipl\lbliikacji .nie 

moż.eany słitę poiWlSI!Irz.ymać od oedtnej jle!SZCZle l.IJWii3.l.gL: dba ikattlaJlogi taik ohorwaoki 

je.ik lj słorwetń:sik:i! lbalftdzo JPTzyJPomilne.gą tZieiWilllęllr2ll1lioe Indice generale degli incu

'7taboli del.le Bibtioteche d'Italia. Czy.i:by znów W1p'łyrwy wWSk:iie? 

B-.ka Ne.a.-odowa Maria C11towska 
Zelkl. S1Jacych Drulk&w 

5 J. C .. T. Oate.s: A catalogue oj the fijteenth-century pri:nted books in 
t he University LibraTy Cambridge (Cambi1ildige ·1954) iiJ'O(i llll" l '717 IP'Oidaje opis 
tylko nli.ekllórydh OC1lęŚC:i. dzieła; . j•edyon!i.e 'W zbio()(l'alC'h sroweńsikich Zlll8jjd'Uje się 

orro w .slba1!1Jiie komp:J.e!Inym. 
• Dzrleło to, ~oalk wy!k.aaruje Cetn1JraJlny KataJog S1Ja.cych Druków Ojpl"EEC''wy

weey w Bllblio1Jelce NB.!I"Oidc:fflted, 7.IIl.alll.e :jest w 'Pdlsce z jedne,go "tlyJlkio egzempla
rze za.clh.OW'lmego w Bibliotece SemilllJal!"ill.I.IIl Duchowlll~o w Kielcach. 
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KATALOG CZASOPISIM .M..JBMiJ!Iii, BULGARH, CH!IN. CZECHOSŁO

WACJI, MONGOUIII, NRD, RUMUNU, WĘGIER. (Ojpll"ac. .JiffiiLY Siódlmalk). 

Wai!"SI'W.'W1a· 1957 Biltmo Wyd·awn:iiCZIO-~qpagamdowe "Ruch" 8° SS. 516. 

Biua-o WydaWI!1.i'CIZJO~OfP.agam.dowe "Ruchu" podjęło IPOżyltecZIDą ncjaltywę 

W)"da.IJ'llia ikahl!I.Qgów c.msqpdsm, lktólre - ja\k można wnosdlć z rodzadu qp.raco

waru•a - m.i1aiłylby na celu n.N.artJwti.end·e WSIPółlpriaiCY pTemurrner:artorów z "Ruclhern". 

Do't.ąd .ukm,a~y LSiię d'Wal lk:ruUa!logi Katalog prasy polskiej i: Katalog czasopism 

Albanii... [i ~h lk!ratiów demo!lm-acjli. ludo!W~] wy1doame w WaJI."'Szaw.ie 1957. 

W IP·I'74.YSZ~OIŚci :ropeW1!1e moiŻ€1Illy oc.z.eki'Wiać •Jmta1lqgu CTZXliSJoiPdtsm l[l'02'JOLSiba1łych 

krąjów. 

Ze wsrzJeCh miali" pozy1JecZII11a inicliiaitrwG - klataJogi lk:sdęgall"s!k.ioe są nioobęd

nym elementem d'olbrego Qibrottu lham.du:owego, a mogą być :rówll1lież usii::Uiżnym 

.iJruf.ormatotrem dla IPI"IaiCownd'ków crmUJkń i ikultl.llcy - ISjpdtyka ()jpii"Ó'Crz; cichą,"'<> 

ajplaiU7.u il"ÓW1Il!ież ,głoiŚIIlą lkirycyikę. •Is'tOII!nlłe, •oba lkail!allogi W7lbudlJają dużp ;po

waiŻrrlY'C'h 'ZJalS'hrZJeżeń, wyrnż01!1Ych w IJ.'IecemzjaJCh K. Budlzylka' i S. Slkwirow

skilelj 2 ornz w md:n:ieljszym omówileniu liJ jeśbi Redalkcja ilmta1logów zechce wziąć 

je ipOd UWiagę, otd!doa użyt\k:Qwndlkom 'Więk:siZie lUISłrugi w llllaLS•t~.rl(Y•ch SWYCh pu

blikiatcjach. 
Wymagania., jalk!ie starwjlaJ llcrytylka~ In.alią IS•we wódlQ w do1tkliwioe odcZIU

wacrJJYITil bralku IJ.'Iejestm•cjł CzatSIOIPi'sm teik •kredowych jaik mtgro!!l!ilcz.nych, stąd 

zbyt łatwo mo.ile żąda się Qd v:ydtalwn'ictwe., !by za1S1Po\k1odoło od razu WS'Zi.YSt!kie 

potrzeby użyi'Jwwn.ilków~o Ni'€' będzJilemy "WII"alcać dlo Katalogu prasy, '7131ZJ1acza::jąc 

jecLnalk. że ooHdtacyiZU(jecrny stię z IPOStul~a<t•ami .ktryltylki i !pOdobne tk!ryte.r:d!a. srożyć 

111am będą w omówjlemJ;u Katalogu czasopism kira.iów decrndkiratetił ludO'W'ej. 

Katalog ten Qgratnilcxa 'SWÓj zaiSd·~g do kmóów demollunaoojli !ludowej; są to 

czasopisima nta ogół łatwo dOIS1tępne, których Slp'O'ro.· lilczlba ZJllla:jduje :slię w ik:rn

ju, talteż trudon•o si.ę dziwić, że Katalog arn w oczęści ni·e zas:paikiadoa z:nacz:nlie da

lej idących potll"zeib uży1Jlrownilka~ W eJdług dtamyclh notowall'1ych pr.z.ez prasę 

bibłi•oteik;a.r.siką bieżąco wyc'hodzi na świecie poow.d 20 000 tyrtJUłów czasopism 

naiU!Iwwych; w Katalogu macrny zaJnotowamych za1ledwie 2752 z lbamcl.:zlo og,nmi

czonego zaiS•ięgu geo,gra;ficz.nego i ll'.Zleczow~o (Ilip. żadmego c:rooopisma z dzie- _ 

dzilll.y dziś talk wa1żnej jaik ifilzytka jądll"QW<l\). 

We owstępie do wydaWinietwa pa-zemiJlcza•no ool Katalogu (to 'Włta.śn:i•e o!bro

•Illiroby Red:aikcję od mO!Że nieuzasadnionych mll"zutów); z IPOdtamych w Katalogu 

wsk.aW-wek i .rodZ!ruju Oipil'aiOOIWGlll:iia W1!11osić możnJa, że miał to lbyć informator 

dla klientów "Ruchu", C7J.Y'1i prZiede w.szystk!icrn dla. bilbliOiteika:I"'Z!Y. Przyuorzyjmy 

się więc, jalka jest jego 'WEIJII"tość ilruformacyj•l'lla ldila. tych ueytkoW1!1ilków. 

Katalog składa sliJę z dwóch cz.ęści: jednia w ukłatdz:ie :rrz.ecro!W)'ffi, diJ.'Iuga -

według krnJ:jów; oidczuwa się tu book. dtndeksu .alfalbetycZill~Q, 1Jalk ułta.Jtwila\ją

cego ws.z.ellkie IP01Szrulk.i'Wiall1ila i s;piNlJWidzJanite. Ulkłe!dem ;podSibatwowym jes•t geo
graficzny, gdyż :rotWiera włęC'ej malteri'ału imformacyj:ruego" IPTzy •tym IP'osiada 

kolejne :li:cZibowatnie !pOZYCyj; układ ITZ€C.Z.Owy na~tomioaiS•t ma cohatraJkter il!ldelksu, 
odsyłającego do zrębu grogi'lalfitcZI!lJego. 

1 Z badań nad prasą współczesną i czytelnictwem. Pm. łrumanist. R. l: 
1957 nr 3 s. 1102-103. 

2 Zdb. Prz. bibliot. R. 26: 1958 M 2/3 s. 238-242. 
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U1kllald podsillalwlolwy dbe(jmuje :naiS'~jące ell.eanooty: 'tytua (11:>erb podty:trulru). 
przelk'l:ad tyfuł!u lilia jęeyik polsiki (mecz Ib. 'W!CliŹIIl~, p.rzjy ozasqpiiSmacll seryjnyclh 
wyliCZ€!llie tyłlułlów sooi:t, adnotacJ~a, rz,:nak d.zliG!l!u trzeiCZIQIWego, częstotliwość, 
OOllia i IU'Wajgi (o dodiartlkaoh, ~lędn.ie o CZia!SO!Piśmile macier.zystytm, dawny ty
tuł czasopisma, jego części składowe, język tekstu czasopisma, gdy jego tytuł 
jesJt w irmym j~zyk'u, rozwi.~e ~ni:c•jałów ~ d.l:a nazw linstylruJCyj, 
wkł3Jdlk,i :iłusillrowGIIlie); ikidl.€J.jm.ą ,!lfUITler<IIC'ję poz;y·oji omz 71001ki dJOtyc:zące wolinej 
sprnedaży i prenumeraty jpocztJowej. 

Ulkład il"zeczowy IIlla'flooniaJSit j'€:Sit :sikroimn!ile[jiSiey w :S'WYfCh eiliementach (chQć 
w .zasad7li-e 2lbyt II"'OZll1Zll.Ltny), poll1diew-.a.ż IP'DrZ.Ia 'koiiliecZJl(Yilll tytiu-łem obetjmuje ti!7.Y 
el€1ffi€!Ilrcy doprowadzaJące do pod1Siba'Wow€jj az,ęści Katalogu: numel!' pozyąji, 
naemę 'kradu 'i :s!Jronicę. 'Po:skąpi'OIIID tu noa.tomila:st "żywej pagilny", iktóna !byłaby 
dużym ułatwilem:ilem !PII"ZY ;poiSIZullcilwalllli'ach. 

Wróćrmy do opiS/U w części pods'bawowej, geogralfiiCZIIlej. Wieliką zailetą jego 
jest !PI'zelk>ład tytułu orn,;z; ii'OI'l:Wiin.dęba' adllldtaqj~B.., dagąca ll"Óżme wi!Clldomośc1. Tu 
jed!Il.alk zaiiliOibowaJĆ anULS:ilrrzy sz,e;reg powali;rzych II.ISterek.. ZClldziw1a ne.:s beztrostk:a, 

• z je.lką pomill1!ięto W!aiŻlne "eiLerrnenty qpilsu cza\S•Oipis:ma, j.aik IJ)Oidltyłluł, instytucję 
wydającą i aniel.iiSICe wydoanłia·. Bez tej jpOIIlli()Cy 'trudno bęCleJile lbilbl±otelka["Wwi 
zidentyfilk.QII.Wć czaiSI()jp•iiSmo lub ddk:OIIllać WYboru, a !PTZ'e<!ież bilbliote'karze 
włai.Śłllie \Są mawari:.nJi,e~:Stzą i' :nad1iC2J!llie,jSIZą ,gru,pą ilronwanentów tego wyda.w
nid;wla i z myślą o ruch nałeży Je 'U!kłaldać. 

Bra'k ;precy.zlii ~ostrzegamy w lt!ł.urnecZJeiilau tyłlułów, co stanowi zagadrue
nioe nilełatwe do roxwiązalnii:a, Dolsłowawść n.ier:z.adilro siPO'W'<Jduje bądź wypacze
nie •isto1mJej I!IreśCi tytułu czasrO!PiLs.ma, bądź stw:orzy diziwoląg językowy, opero
wa111J.i,e z:aś 11.17zy'sllooii1ymf z ,,woilillego jpll"ZJe'lcladu" odpowi'€dlnJllroani · OOPI10!W'aidzi za 
da:lekio od ocyglil!lla[n•ej fo:rtnzy. 'Drud!Ilośeii te slkłanilalłyby ll"El/CZeli do prz;eniesrielll.ia 
prze!kkldu w obręb adnota·cJi, gdzie ni'e trzelb.a 'będzie lkzyć się ze sfo:rmruło
wcmiem IOII"Y'gi!IlaJ]Jnyrrn 1;ytułu. 

Brzy 1Jłouana'C:ZJei!'lliiU 'ł:,y1JuJłu SJPo1,yklamy sdę w Katalogu z różnymi· nielkOJ1-
sek'W€'.!11C'jao:nil, łctór:,ych pmyUdady omiCytujemy. Ollo Deutschcs Buchervcrzeichnis 
.przetłumaczono jako "Niemiecki wylk.az książek" (poz. 1420), podczas gdy jest 
to b i 1b l i o g II" a f i a 'W)"<hłwnlictw II1J i e m i e c ik ,i c h; Revista de biologie 
pr~eło~ilono j'alko "J>ostępy: ... " mllllliaLSt .,Prze,g\ląd" (pm. 2243). Typ·owe Qik!reele
nie c;z;asojp'isma "j'O'UJI"Ilal" :znlal1azl!or tll"zy ll"ÓŻIDJe 'l'ozwią.mni'al: .,;przegląd", !PO«TTi
męcie tej natz;wy" IDrnZ 0 ,-dzj_ernJ..iik:" (S. 222-223 Ol"illL 5. 214 pOIZl. 379); pO!dObnie 
czaslki: "ISiboirn.Ji'k" ttuana.cwey j'€51; jako "pr<łlce", ,;w:iiadooności'' lub "bio'ule'l;yn'' 
(mb. s. 290---.291). Mamy rteż wąłjpliw.ośó, czy Horolezectvi ogi"Ia[l:icza się ll"Zeczy
wi.ście do "Ta,terndlctwa~·. c:zur też obeijmuje w ogóle a!lpirrld'Stykę Q>ozi. 731). 
Oczywisty błąd iZalk)mdł Sli'ę d() przekłaidu tylłluł!u Archiv fur Protistenkunde -
,,.M'chi'W'Ulll Pro:tetyilci", 'WiS2Jalk choidzi tu o pi.erwotlni'aikli, lllfi·e .mś o d:zJiedZi.nę 
S'tomaltOilQg1d (1]>02l. 1279). Dotkld'WY'ffi lbraildem jest mfSitąpi'eruile orygiiilalnego ty
tułu .seii'Ti.i jego przelkł.adettn: Sbomik Narodnilw Musea v Praze ... Selriar A: 
Prace Historyczne, Seria B: Prace przyrodnicze (s. 291, poz. 996). W oryginale ty
tuły te brzmią: A. Historycky, B. Piirodovedny. 

Z lirolei IPl"ZJYj!l"llyJmy się a.dnolbacjom. '11reść iCh nla ogół z.awilemo d'lli:o wi'lł
. doiiJliOIŚIOi, me!które j·edin.alk: pozycje są ObjaiŚil'ione 'UibQgo, pewne 2laś :pozycje nie 
otreymują jii.LŻ ntic poil'lJadto, -co było w tyi;ul]e, i wtedy adnotacje są czJbę!diile. Na 
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s. 215 - bez SJpecjełlarego ISZIUlkarrlliG - mta~dziem,y odraoz:u paa-ę ;przykładów. Po
pra!WIIlą aldnoota,Ciję zawite'rta :poz. 383: "Chinese journal ot health. z.drow1ie Pu
blilcz;ne. Wyda·WIIl'i"Ctwo z dziedz:illly higieny, profilla.kltyki, lbez,pitecrz~elństwa !Pra

cy. OjplielkJ. Illad mrutlką !i d:zi•eckiem or.atz srl!Pd100ilttlliotwa". Obolk: dedilltak (llljp. tp'orz. 382 
i 384, jruk również PtOZ\. 379) - adnotacje powbairzlają wł&śc!ilwie treść tytułu: 

Chinese journal of dermatology [ ... ] Chiński Przegląd Dermatologiczny. "Cza
so!l)itSmo lteklatrsilde, fPI()IŚWięocme diitatgn'Osil;ytce i 1Je..rnpili c h 10 1r ó b s ik: ó ;r n y c h'' 

.lub ·[ ... ] Chiński P.rZ€g'ląd MedYJCYIIlY We<WIIliętll""znej. "OzatSOfPiiismo d:ła lellm~rzy, 

pomusrz.adą,ce tfleoret;yc2lil.e i fPII'alktylc:zm:e za!ge.dntiiElnia m e d y c y IIl y w e
wnętrz I!1J ej". Zwrobetm. ,,teoretlytC7JI1e :i ·pr>a!ktycz:rue zagadbliei!1Jdaf' (po1r .. poz. 
380, 393 i m.) s1Je.ir€lO'tyjpowo pooiliuguje sti.ę Redaik:cja tam., g~d:z1Ie cms10Jpi1S1111o 

o~mruj•e oatlość dJZJi•edtzliey, podczlaiS gdy w ttalkich wyfPadikJaoh o:nOŻI1Ja śmiladio po
przestać na semy;m .tytule. Protwdziw'ie ll'O:zil1Zlltnooc:i.ą des't adruortlatąj,a przy poz. 

400: Chung-Hua, The Russian Language Monthly . ... Nerullm Języfim Ros.yjSkie

gą ,.Wyd:afWilli·cbwo po!Święa0111e nta,uoe języik:a rosyjskiego". Sam tyrtruł jest pi""Le

cież ldOtS•trut,eczni'e jtaJS~ny. 

Adruo~a.c,je c.zla!sem d:ez.o:rimtuJją. Wprowad~-e do adnclltacj'.i czestkie,go cza- • 

sqpisma (IS'. 278, fPOIZ. 912) UJWiag,i\, ile ogłasza ono ~a~rtylkuły erutOII"ÓW kl'a(i'O'Wy'Ch -

pozwa,la ;pr.zyfPIU6Jzaz;a.ć, że ill1I!1Je c:ztaiSqpilsma cz•estlme Jbez ttalkiiej uwagi zarwieralją 

ea-tykul[y •olblcyclh E~JUtolrów. SygniaiłiiZIUjemy ·też .aid:notrucje, w ik:oorych tpOZa iinsty
tuoją w:yldiawnkzą 1!1J.i1e tpl()dQno żatdnych Wi'lłld'OIIlooc:i, nfP. sl!ojąee olbiolk siebie (!) 

poeycje 292 ti. 298, 299, illub 301 i ~nne, w lktórycih ldortlkl:irwie odcZlllwa się ib.raik 

adnota.cj:i w~aiŚciwej, mówliąoed o t:reśdi wydruwni'Ctlwa. 

EJ.eme111cy im.furtmacytji!1Je IS1l01SO!Wal!1e w oadmmoji jalk pr~IC'ZJe'.ll.!ie crz:aso

pisma {ipooil()ltll), repl'e:2Joolto'WI:lll1ą przez nLego d:1JieidzJI!1Ję, lkJol!llp:O'"zyiC!ję fo:rtmall'Dią, 

i=tytuqję ~dtającą - różmii,e tu 'kmnlbill1uwa~111Q, lecz nta:j:azęś'C'iej srtJooowaiiW 

ska.po, a już wręcrz IIl'ied•OIStalbeczinlie, gdy poidawano tyLko jedelll - iiilstytucję 

wydającl:ll. AdJn,oitacja iPIQWi.lrmia bylĆ •balrdriej jedndli:tta, rul.IWlet sahemaltyc2JI'la, 

a z ll'e,g.uly naJleży ją pomija~ć przy dosta'te'C:znde j61S1!1yc'h tyttrul•ach. 

I1!11l1ą sa:mawą jest stfio.rmJułlowanile •aldinottacji. Zrugtaldi!1Jienie adnotalcjli ruie jest 

u nas talk dzilewiozyo:n, Ż€1by dz:iJś moż;na <bylo tralk'tOWiać ją ,,d\Oitllowym Sil)OSO

bem". U:lroizud·e się diiesllią1lkli. ;p'IIZieglądów d•dkumeiiltacyjiiltYCh, lbilbiLiografij 
ed.notowa.111yoh - :ZJeWs:ząd w.zorów IllBIII\Y bez l.ilk;u, r!Joteż adlnota'Cja IW Katalogu 

wil'llruai odpowdtaldać na~IO!góln'ilej przyjętym ZJaiS'aJdtoo:n. NGJcv.elntyllll tu !pOStulatem 

jeslt wyzbycie sitę 'Wis:Ze1kliJego zbędnego bł1łasbu słów, które 111!k ll1lile WJOOSzą. Do 
talkilch nQIJeżą ~albl.olnowe ~ O'ruk ,,,wyda!WI!1Jictwo tpoślW':ięoane .•. , oorwiera 

prace z ... , ~ •.. , fPOI"'US7Jlłl ... " ·il1lP- Redaikc'ja lbe:zskut007Jll'.ie wysti!l.ta S!ię, by 

tL1'02liTlalicić ten Tle()'ei"Iruail", !który 1Ilta1Jrę1lniite IW1I1al0al. 

W metodyczn11ie :polbm.ikblwruntej aidJnlotacjd wy1l!ilozymy po prosrtru zalklres tre
ściowy ~. ,prze7lllaczenlie ozy:1Je1nli'Crlle, męści slldadlowe ewel!llflu'lłl1n.ile liJnlne 

j-eszJCZie elementy., bez telklS1t1u "wiążąoe®o", w zwię:zlłym ISif~: "prace 

OI'[Yigiiilatne ze 'WSeyiS'tikidh dz.ile'drz:il!1 ~ d omówti.enile 21a!Wiaii"'lości gteOigr'a

~ mSIOfPiism 71algliWlii'CZ1IllYKfu" {ipOI". (llOZ. 994), .. ~Y falchowy tp'Oidr

.ręc:mtik [poradnlik?] dla właścicieli działek i ogródlków" (mb. poz. 960), "zagad

nienia teclmiczne i gos,podaircze tprodukcj·i artykułów spożywczych" (2l0b poz. 
948), i1ip. Ntp. dlla poo. 252 (s. 197): 
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Czials'Ophsmo KilJar IOOldioaanaJilarów. ~e cz;y1!le!lndlkó z :z:asadanń 
rad.iJotJeclhn!iok~ i :niowośclaimi! z :beJ ~ -

pnoponujemy Skir.ÓCOOl(Y' qpiS" n!iJe ibmJoąlcy llla jlaJSil'OŚCiil, (pny c:zyrn IOfP'USIZJCI'l)7IlY 
przekłeid tytllu'llu (tallll11oi]J()giilal): 

R!AD]O 

Bornocniczym UikłeJd,em KataLogu jest "Dz:~ał'mvy ~is cms~:ilsrrn". metiący 
na celu <r"ZJf!l::~ IPQI<iz.iaił matettiralłu 1111a !liŻy.tlelk cz;y!telirlilllm s.z.u!kając{\gO i!Ilfor
malcJ1, jalkie ~· z IOikireiśłoirue(j dizJiiOO:ziiny ma odo dyt<;~poz;ycjt. W ukłedz,ie 
ty.m· 'W}'IO<ixębrui10011e są IP<JISZIC'ZielgólmJe dz'il€d.z.irrzy 1llub li•C'h pOikreWine solbie g1ru,py, 
odpQIWii,edruio do iialk;cyc.znej zaiWlaii"tośc.iJ cz:alsopislm, łączącY'ch ni•erorz:. lkilllkla dzie
dzJilll; w Katalogu OOWiem pamiJ.ie .z.asada tz:w. j•edlrueg;o przyldmłu: lkia!ix:ly tytuł 
~llklo rez jest no1ty-:flilkO'Walllty w ,.Dziialłowym S!Pisi•e", ani.mo że rzoalkretSieilll swym 
VJY!Ch'Od.z.i ;porz;a jec1ną dz,iredz:inę. Doohodzii sirę 1lu IIla!Wet do TL~e.z.d!rooweJ OSo1JCZęd
lliOŚCd: OO'tlo czasol!)i.slmia serytine, SJPOOjalli~ty=e IU'Wlid'Oic:zmdone są rtyillko .przy "~y-
tule g'łówny.m, który uloilrowalllo w dz.ioalle •III, II1Ia'bomilast IIl'ioe IIIlla :ioch w dzli'ałach 
iJm właściwych. Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften, 
Klasse filr Medizin J1aJ pruż-no sZilllkoamy w dzilalle XIJ ('MetdyTCyna~. do !którego 
z toośai swej ,prz.yrra.leży, w Katalogu bowti.•em l.l1Il11ilasrz.<:rw~no ,główny tytuł 
w D2li181le II nawet bez podania jego ·ró2Jny.ch seryj 1 dqpiero w zrębie geogra
fiCZlll(Y'lTl z:rua~dujemy ich wy~S~Zc.z.ególnd•enie. Ten defelkt lllEIIra!ila użytllwwnika na 
przJeoc-zJell'llile llJa!jwa.żn:ileoj;szyclh wy<Larwn!ilc!tw ·dziJedzJilnrolwych, wyde'WlalllYch !Przez 
~W~Czeme .ilrusltytru.cje narulkowe jak alkaldlelmlie. J'es:zJc2le •ball"d.zli.ej derzmoierutuje faikt, 
że rw d.zliailre medycyny maJdują silę jedOOk wydaiWilliC!twa medyoeZIIle ilnlnYCih 
ailmrdiemii, mp. Acta medica Academiae Scientiarum Hungaricae. 'Bodobnile sz;e
reg 'ilrunych seryjeycih c:msOIIJ:ilsm. d:zliedzilnorwyoh .nllie majduje s'ię w dz.iafach 
specjlallnyc:h w10m. Sbornik Narodniho muzea w Praze w ~iarCih hi•SJbolfYlĆtzJnej 
i JPrzzyrordinlioczeij; Prehled technicke a hospodtirske literatury w il)ięciu seri'ach 
specja·llllycrh .i in .. ). Nliefoll."bun:ne to TD'ZWiiązallllie :pCYW\ilnTLOi ibyło zostać slkOin!Pen
srowarn.e IP'fiZYII1Ialimnieu odsl}'łaczetmi., w10berc jednralk ogólnej r:<mrz.u:tmOOci wydaw
nictwa mOIŻerny żądrać wi•e!LolkTotnyclh m(l)ilsów. 

Ogóli!1ej 21BlSiardrzie IIJtOidzdałtu wedrug d.zriJedziln sl!)rZJeciwmuą się dziiialły .I D:men
n.ilkli•, II Ozlasqpisrma LSjp().łec:zmo-poJd't;ycZIIlrą, :p~IOOII.l'k.Qwe, agólnio-na'Ulro
we, 'i:lustlrorwlall1e ~ai2'J XX Różne. O 'ille moimJar IPOgodzić :Siię z W}'101dr~ 
dz.ilarłu P'l'\aiSlf CIOid:zJi.e111Il•ej 'liulb XVIIII CmiSip'ilsma dla ®eci i ll:Jil;c:xi2Ji:erży, rto IZil"ZU
canie róŻlilJOirodlll'Y'Crh dzioomn do j·ednej gru,py prz.ee2y zafirald:z.i•e meczowego 
ukiłeidlu. Zolbaczmy, jaik:ą anJilesiZIBI!llilnoę drajre to ·W nraddbsrrem:ile\is:liYiffi dzli.rarle II 
(20 IS.tron): Acta scientia sinica, Balgarski voin, Caricature Man-Hua, Dikobroz 
(.Jreżorzm'irerrz), Kalender filr Sternfreunde, Jahrbuch der Siichsischen Akademie 
der Wissenschaften, Lupta de clasa (Weołlro lk:lesowa), Za bogat urożaj! Ty.truły 
tle JPOZWeila(ją się wsw!kże :przydzieli•ć' do rod!P<Ywiednic'h rd2Jiledzful., galro to: wy
daW1!11iiC'bwia• rallrodem!i~ do drriaru ZW1alnreglo Nta~Uka (rÓW!rlJOir'Zęd.: do K'll'l'tury, 
fi·gurująOOj w wyiloo.zie), IPO!Puilarnio-nailllkowe wiaJJny iść d.o właściwy.OO łm dzJie
dliiln il'l!P- Kalender filr Sternfreunde do orustronomili., lliiltern.dk:ile do iliternrtJucy, 
pohlcyc.:zmo-fl!PIOił€'C'Zill.e pO!ZJOSrballlą jlailro olsiObna dz.ied1liina, lkrtima· IIl1rO.Że objąć u:ów-
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niJeż dzi•OOIIllilkli., j~ i witeile tytułów z obe<mego dziJaiłu Kulttura. iPtodolbonie dział 

XX RóżnJe jest lil'ile!Poo'o2JUll11il€lll1em: miWiiJem, m. ilnl. lbi'W~iffi,e, który-ch właści
we mileU:sJOe według st~o 'Ilu 5Ch€1IIWJbu ~'w dz:ila:le iPedagogiika. 

Oświata. Bibliotekarstwo; archiwistyka powinna znaleźć się w dziale Histo

:i:ia, jatko jej :ruauikla· IP!otm'Oic!n.i'Cm; 1Palim1;y :ruależą do .m~,g~udn~eń ogól.Jn(YC<h tech

niJld. Dzlia&ł RóŻIIle w obectn.ej pralkcyce 'l..lllclaldów ;rZJeC.wwych IIllall.eży do alll•lłiC'h:ro

nizmów 1S"I'.ama111:n'ie oan:il.ialllyc.h. 
Zeisltrzeż.e!ruila, wzlbu.dza. us[Y'buowalllli.e ;poiSZCZJególny!ch ICW:iJaiłów i gr:t.l!P. Goo

g;refię wyłąm'()lnJO pom grupę IllaLUJk matem.aeycZI110-IP:l"zyll1odrrl'i.,czy•Cih, Teologie 

i ReU.gia zna~a!Zlły :slię między Weterynacr:ią e Tec:lmik.ą! Psy'Cilwilo,gię UIIl1JiesiZICoo
.no !Przy Ne'l.III'olio,gi'i <i !Psyc'hilar!Jri!i ... 

Pia1rę słów jes.z~cze o ZlaiW'aa100ści pOISZtCZiególinylch dzJiJaiłów. Dzliiail' Kt.lll.turo jest 

swoiJścde ii10171llffiila!Ily - Jrultura ;oos!Jaiła tu ZJruwężOnJa do a!ktua•l!iów dlrU~ dzisli-ej
szego (Kulturelles Leben, Drużno vpred itp.); są tu też czasopisma dotyczące 

,pra·cy IO'Ś'Wi•altowlej (Nepmilveles - Oś~a:m Luidowa, Osvetova prace), lkrtócych 
w macierzylStym ·ich dZiiBJe •(Pedaigogillro~OświJaJtJai-Bilb!lliJotelkaii"Stwo~ .n.de zaii1Joto

walllq, mi.Jmo występują.ce_glo w .ruim lll'aglówllro Oświ:aba. A !Przecież 'liiiilli.teszez.O
IliO w ll1lim s~ lliP· c~ilsmo Narodna prosveta. Dzia!ł ·teiilJ Li•es't chyba 
właścdw.v-m uniejooem dla pre~e ikJu•l•turoliilJo~aśrwi,altOWYc!h l()b<Jik: iblilbliiiOite!kalrstwa 
i czytellndJc'twa. W dzi~lie Hislorioa~Fillazofia~MiuiZelailinJiJcrtwo (p:Oiłą,crreni•e rueuza

sadiil:iiOI!l€~ .z:rua·jdujem,y CZiaiSIO!PiiSmo Philologus, ohoć jes•t .sl!)ec:jlaillny d:zfuall: Lrte

rn·ttura~ęzylkoZI!leJWIStwo, gd:zJie milesZICz:ą ISii·ę !różne Jii,lo1Dgli.e. Med:ycy.noa ma d'Zia.l: 

qgó!l.ny, rw ikltórynn IZII11B[jldziemy Ergebnisse der Enzymforschung, millcr1olbi!ol.IO]gię, 

morfologię •i inne dztiiediziilny SiP'ecj·a•lllle, :11!ie ma tu nat.omilaiSt ·WS~p.Qmn;iialll€)j już 

Klasse filr Medizin-Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaf
ten. 

Wybrnlllle na c'h(ylbi'ł trrafilł pr.z;ylkiłady, 1a jest ich .z:a diUIŻo, •by mogly ucho

dzić ,za WYjątld, 'WISiklaz..ują na. komecm10ść JJepSZJego pr.ZJemyśle111ja strulktsury ka-

1lailJO]gu .z:alrÓWiliO jelk opisu ;poorzx;rogól.:nyc.h IPO.zyqjj, s.kioro wyda!W'Illic1two jest 
po.myśl.aiilie dlia IPOitlrZielb użytlkiOwtnlillrn. i je~o wy.gody • 

.Dodamy 'tJu j.edimalk: na WSJPI1Cl1Wliiedli'Wienlie RJedlatkKji, że zagoaldnlienie OIPIOOJCO

wanlila CZiaLSopliiSm IS[lrnwita <Wszystlkirrn wiele kłopotu, !kryje w solb.ie UkZI!le tru
dności i 'W)"'Tlaaga LSIT>ectiallkl.ego 'Przy]goltO!Waiitila. SpeC(jaiiisty nlile dz.i.'W'ią 'Więc talk 

1iCZIIle !i Z~a&~JdllllicZJe U:SIIlel1ki Katalogu. Sklolf'O j·edlllak wydJaiWIIli'Ctwo to ma uka
zyWać iSUę jaJko :period~ (Z:ajp{YW'iledz.ilal!lO ~QIC"Zine •U7JU,Pellllfi,endla• dlo CIZęścli II), 

uwagi :n:illllieljs1re może llllie będą bezrpożytoo=e 'dlia ~OWialllilaJ następrrcy-ch 

z-eszytów. IP,rzyda ilm się terż lEfP'SIZ.a ikorelk'ba: w sp~sie rzeczy rtlro.filalllzy :na błędną 

p.agillllalCję ro. il'l !i liii; 'W 2lrębile głóWillym IQI.PU:SLZ.C~e P'OZYCYli 244--248, 293-

297, J432J--..!1445 budrm llll:epolkój, >CZY. alby lll'ie wypadlłla jakaś c:zęść mJa!tocilaMw. 

Układ @"aliii'CZ!ly wyde.:wniotwa w oik.resre wielik!i.lch oszczędności, lk!tóro się 

stosuje do najiPOWiaŻII1ileljseyclh llllawet p'l.llbłi.lkia'C'ji, 1'IBIZii' SIWą II'IO'ZT'.z:utlniOścią. Obfite 

rub.rylki świecące !pll"7lewari:ln!ie pus.1Jkami •(,,IUwag.i"~ .,'Ceii1Ja 1 ~."), iinne mś 

słabo wyllror.zysl!jywane - DaJd:a~ą s~ę da_ISik.asOWIBllllila, a i'C!h. IS!kąpą 7Ja~WTM!Jość 

(pcr:zewOOnlile ;pa!"ę cyfr) da się dosllronlaJ.e IP'l"Zelllli,eść !PO]d tlieiksrt; qpilsltl, jak to 

pmkil,ylk:ują :rllaJWiet b. botgaltJe klraJe w wy.dJlł!Willictwooh ;tego typ111. ZiaJcytuję tu 

zrm.ey wseystlkim ll"OCZIIlilk Willing's Pre.ss Guide, ktJ6ry w formacle lilllli•ejs:zym, 

bo p~tlnd.e 8°, e. olbjębośd !11lLewielie •w~ę"ks21ej da(je ()jplisy 6000 tperixl.dylk.ów 

(wobec 2752 rw om:a'Wialnym Katalogu) z różnym] SZ'C7Jegółami, łączn:i.e z oadre-
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sem i nUJmerem telle~onu wy1dia•WIIliLCitwa, do coogo dlochodzą ;pr'Zieróżne indeksy 
i w)'lkaizy! Ui,y1tecZll'l'OIŚĆ tego .I"o•cznilkla· 3est wielJostroiOIIlla, gdyż służy on nawet 
bi'biLiklgrnJliiC~ ~·i1om, ll'lie ·t;yiM{o więc dla IZes•llaiWii.erua iliisty C2J8.SIDIP'isrrn 

do IPrenll.lme!OOft\y: ... A 'W1ięc zell'!Wlilimy IZ ;naszą nii€WIC'ZeSną .rozi"IZIUb!rośai.ą .i I!J'OOWÓlmY 
robie n.aśloald'O!Wać !bog,a•czy w ich roo111nnej o.s:wzędl!llości. 

B-ka Narodowa Janina Czerniatowicz 
za.kiJ. Ka•lla·logów Centma.Jlnych 

ALEKSANDER JAŁOSIŃSKJ!: Wybór przeptsow prawnych dotyczących 
publicznych bibliotek powszechnych. Wylbór, 'lllk!ł:ad <i wst~... Waii"Szarwa 1958 
Stow. Bilbll:iJoltek:all'2;Y P<Jil.. 8° ss. Xll, 275. BdlbLiote!lm Nair'OICllowaJ. I'lliS'tyrtruń; Ksi'ąż!kd 
i Czyteandc:twa:. 

Wydarwn:i'Ctwo o charakterze IPodręcz.nyrrn mwiern przepisy praW1111e i nor
ma•tywrrJ.e wydalilie w 'Oikres.ie IQd, (pOłowy 1947 r. do ;polowy 1957 r. ~WyjątkiJem 
od tej msady ~est dl€lk·ret o h~bli.ote\ka.ch z 1'946 r.). 'Pod względem chiro!!1ologicz
nym Wybór przepisów !Stanowi więc uz.u,pelnienie prn.cy AntOOLiego Knot a: 
PoLskie prowo biblioteczne, WroC'ław 1947. Ograll'llicza jediJia1k ternaJtykę do za
gadrui·eń inter·esujących prZJede ws:zystklim pmcoWil1i!ków bilbliotelk powszechnych, 
pmc'Ownilków ikultura'Lno-oświatowy·ch :red narod.owych ,j i~Mtytru.cj.i z bibliote
kami 'WS[pÓłpOOC!Ujący.ch, jalk równi-eż biblJiote'JmTzy bib1ioteik zwrązkowyoh, fa
chowych i pedtaJgogicznych. • 

Oprócz PI'7J€!PiiSÓw .ogło.sZIOII1!Ych w Dzienniku Ustaw PRL, w Monitorze Pol
skim i w dlnen!Illilkalclh Ul"ZęldOfWYicih milllli:sltemtw- m:wi'erno ltJeż m~rząd.renda·, olk:ó\1-
ni•kJ, :iiil.s•tl"UJkqje ri p'ism:a reoorto.we a:>rz.esyła.ne do bubliotelk drogą służboiWą 

i nierpubliikowane. 
Przeplisy ;zJgru1powano w •Układzie ISiyst·ema'tycZ!l1Ym, z podzi,a-Łem 1Il131 5 części: 

A. Alkty !Prawne <J charalk•terZJe ogólnym, B. Biblioteka Narodlowa, C. Bulbliczne 
biblioileki powszechne, D. Orgarui'Ziacjoa. niektórych ~llł1Y'Ch typów b'~liotek i ich 
sieci, E. Rady IIl~rrodowe i ich dzita!ł>a1ność tkultu'Tialno-oświatDwa!_ W części A. 
wyodrębnlio:no dzi·ały: I. Ogólnoik:I'Ia·j•orwta sieć lbibJ.~!JWk, II. Wsipółpraca między 
bibliote{loo.mi Oll"la.Z wspołprn.ca bibld'Otelk z innymi iilliStytuc}ami, ['fi. Czytelnictwo. 
W lllagobse;ernd•ejsvej części C. ZJamireiSzczono .pełny ZJbioór llliOormatywów Olbowią
zującyrch IP'lllbliczne bilblio•tlei~i ;powszechne, w następującym układzie: I. Orga
ni:zacj·a sieci bibliotecznej o:raz str.uiktUira d organizacja bibliotek, z poddziałami: 
a) s•reć bilbli'otecZilla, lb)· stJCI'tJuty i regulaminy, c) pla1111o-wani•e .i s·!JaeystyUm, d) fi
l'.B.nse, ]I. Ks•1ęg.oz:bi.o;ry, J!I:I. Prla-oo d;nstrurkcyjlllo-metJodyCZine, IV. Kadry i SIZko
len:ie, z poddzie~a~mk e) sz:kl01lenie, b) uposarżenia:. W tejrż.e części, w dzirarle I, 
pod'dz. c i d, <>a:>rócz nmn111atywów datyoczących SIPMw .śc!iśie bibl.io:!Jerk!a~rskich 
znalleźć t& można prrejpdlS;y ogólne o organizacji statyiStyiki państwowej i o wy
~OillyWiallliu lbudżeltu IPalńs\bwa, e w dlz.oiaiLe IT, IPOddzilaił c - ii"Ó'W!l1ileŻ eiloty PTia!W
.ne dotyczące Państwo'WI~o Oś11odlrn Kszllałcenia BilbliotelmT'Zy w Jal'1ocillllie, 
Państwowego O:środlka Ksrztałcenia Ko;e.sJI)onttencyj111ego Bilbl!otellmrzy w War
smwie .i lii!ceów •bilbl.ilotelka-rskilch. 

Lndreiks• !Przedmiotowy ułal1wia posZilllkiJwa.ruia. 

Miejska B-!ka P!ll'blioczna Włtold Wieczorek 
im. L. We.cyńsikti•e•go w Łodzi· 
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ROCZNiliK ZAJKLADU NARODOWEGO .liMJI'ENI·A OSSOLINSIKJGH. '1\ 5. 
Pod red. Frellllcilsa:ka Ba,jąC2'Jkowski·e~o. Wrocław 1957 Za'ldad Noa'I10diowy im. 
OsSIOilińSikiich 8° SS. 682. 

Dwa pierwsze tomy Rocznika Zakładu Narodowego im. Osso·lińskich wyda

ne w le1.Ja.coh 1927-1928, a tallcie tom trzec.i, który umzał s~ę •po WiOij:nie w 1948 r. 

:Zia.'w.ierają ro7.1Prawy najczęściej nie zwd:ązan.e z historią d zaso!bam.i Ossołinoelllm. 

Redalktorzy ó~eśn:i Ludwilk Becrmta'C'ki, a .późni·ej Mar:itaJn J13Jkóbiec ~roagnęli, 

elby w czoasopiśmi'e pulbliikJowatne były prace deiWoil.y;ch i olbecnyc'h pra.c-ownilków 

Zelkmd.'u. Od tomu 4~o jp!Oid red. Fmncis~kla 1Ba,jącZJ1oo,wslkieg-o u;»smo ZIIllien:iJa 

dotychicvas,owy chamkter. Ro7liJmwy dotyczą historii i Iudllli•. Ossolineum 1rub 

qprurte są -o mater.i,ały Bilblitot.eki Ossolińskk'h. T. 5 spełnira noWe m~otż:eruilll. Po

dZiiJał materi.aru .na dw.ie części jest małio prZJejrzysty. tMożnoa j·edlnalk wyodręlbnlć 

z całości dwi•e g!"UGJY oartyilmłów. Pierws.z;a - to historie. ZJbio;rów i liu.dZii :zJWtiąz.a

:nych z Ossolineum Mówią o niej rozproawy: Marielilia M o re l o w ski e g o 

(Dzieje artystyczne wrodawskiego gmachu Biblioteki imienia Ossolińskich); 

Tade<US:zoa M e ń k o w ski e g 10 (Dzieje zbiorów graficznych Zakładu Narodo

wego imienia Ossolińskich); Heleny B l umów n y (Kolekcja rycin i rysunków 

Henryka Lubomirskiego w zbiorach Zakladu Narodowego imienia Ossolińskich); 

Haruryikla B a II' y c z e (Szczęsny Morawski i jego stosunki z Ossolineum); Joa:n1a 

Kol a s y (BibHografia Czasopisma Zakladu Narodowego im. Ossolińskich 

1828-1869) i wmSIZICii!e Kt3JZ1iimi•erza Z e 11: h e y a (Księgozbiór starych druków Bi

blioteki Zakładu imienia Ossolińskich we Wrocławiu). Część dru~ to rw prze

walilati ąCieli 'Wlięk:s:ziolśar II101Z!PII"aiWYI, d'<> lk!tÓOI"yleih rrn:a1Jeri1a~ c.zefl1PI3JH eiU1xlirzLy z ZJaLSIO

•bów Bibli'otekd Zetkłladu. Prace te o rematyc:e lba·rdzo róż:norodnej za.:o·teres.u:ją 

n:a pmv:r110 szerokJi. krąg czytelników. Znajdlliie 1u dclm:wy mater·~a~ tbilbliJoJtelk.o

zruawca, lbadoa·cz li!Jenatliury, socj-olog, histlorylk: sztuki oczy naW€t ZJoolog. Zwłaszcza 

mteresują.ce dla bi:blioteklarzy .są proa•ce JóZJefa Szcze~oańca (Obowiązkowy 

egzemptarz biblioteczny w Polsce w drugiej polowie XVIII wieku) i Keroła 

H e i :n t s c h a (Ze studiów nad Szwajpoltem Fiolem). 

B-'lm U.niwersyteclka 
'W ł.łod7Ji: 

Wanda Swięcicka 

SAGGIO BIBLIOGRAFICO SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

Roma 1955 (Tipografioa Regionale) 8° ss. 524 Start;o Maggiore Eserdto. UffiCiio 

Storico. 

Rosnąca z każdym rokiem lilość opublilk.acji dotyczących drugiej woj.ny 

światowej dornaga się od dawna !Większych J"ebrospekrtywnych llljęć bibliogra

fiCZIIlych. Potrzeby tej :nfte może zaspokoić bieżąca bftbliogTafia przedmiotu, 
skrupulatnie prowadzona na łamach francuskiego kwartalnika Revue historique 

de ta Deuxieme Guerre Mondiale. Toteż z prawdzi!Wym uznaniem bier-ze 

historyk czasów najnV'Wszych drugie wyd. Saggio bibliografico sulla Seconda 

Guerra Mondiale (l rwyd. ukazało się w 1949 r.) obejmujące maJtarial opubli

kowaiiJ.y w l:attach 1939-1954 (2486 pozycjj). Uwzględnia ono oprócz wydaw

nictw 2JWal1tych ,taikże zawartość wielu czasopism wojsko:wych i specjali

stycznych. Bi•bliografia ograndcza się do piśmiennictwa zachodndego, przeważ-
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nie w językach włookti.m, JiraJnauSkim, angiels'kim l .niemiedkim. Szereg pozycji 

autorów aJI'lglooaSkich d 111iemiooki,ch odnotowuje lllli.e w oryginale, leoz w tłu

maczealiach na włoSkli ozy francuski. Rzuca 1to vewne światło 111.a metodę pow

stawania bibliografii, opa'I'tą przede wszystkim, jak molima sądzić, o rejestra

cję nowości wydaWI!1iczych rw tkrajach romańsktich. 
Bibliografia :posiada .u•kład alfabetyczny według haseł autorSikiich (m, in. 

ta·kże haseł kol'porat)"Wnych. por. np. hasło: Ministero) i •ty;tułoiW)'ch (tytuły 

pozycji odbilto da.-ulkiem wytłuszC2l0111ym) z tdodandem indeksu sysJtematycznego. 

Indeks Składa się z 34 działów, szeregujących materiał pod kątem teryto

rialno-chronologicznym (np. wojna w Polsce, wojna na Zachodzie Europy, 

poszJczególne jej fazy !itd.) orCIIZ przedrniotOIW'O-zagadnieniowym (ope['acje de

santorwe. wojna powietl'zna, dział·ania partyzanckie, ruch opo['u, technika wo

jenna :itd.). Tablica •konlkordallltCji mimo drobnych mdedopar!Jrzeń (np. brak 

poz. 1946 dotyczącej Polski rw dziale V) doskonale ułatwia znalezienie od!P<>
wiedniej litwrutury. Opisy bibliografiC2111e .niektócych porzycji wykazują pewne 

rozbieżności i niekonsektweii1Cje w szczegółach dotyczących elementów charak

tery~stykti rwydawni·czej. SzwaJ11ikuje poza tym piSOWIIlia nazwisik polskich. Pozy

cje bibliografii !Są krótko, lecz wyczenpująco adnotowane, oo stanowi jes~ze 

jeden powa:lmy jej walor. za,strzeżenia natomiast może budzić próba wciągnię

cia Ido .zesltaiwu arty;kułów z czasopism. Selekcja malterliału w konkretnym wy

•Padku robi wraże111ie .nie:zJby;t 'konsekwentnej i dory.wczej. Daje się to stWiier

dzić .na przykładzie uw:llględnionego w biblio~afii czasopisma Revue histo

rique de l' Armee, z Mórego pornindęto szereg wartościowych 1 cennych .pOtZycji. 

Polonica IW Saggio są -reprezentowane dosyć skąpo (Ok. 30 pOtZycji). Z wy

jątkiem okiliku tłumaczeń pulblikaoji emigracyjn}'1ch są to przeważnie prace 

obce. Mo:lma by ttu zresztą W}"tlkmąć .kilka powa:lmych luk jak np. brak książki 

R. Jarsa La campagne de Pologne (septembre 1939). Paris 1949 PayOtt, lub 7Jlla

nej pracy gen. M. Norwid-Neugebauera The Defence of Poland (september 

1939). Lo.ndon •1942 M. J. Kolin. Przeocze.nia te nakazują rezerwę w stosunku 

do kompletności Saggio bibliografico. Milmo perwnych braików przydatność bi

blio~fii •POtZOstaje faktem ll'l:iewąltplirwym, a uzupeł111ień jej ITlależy oczekiwać 
po .następnych wydania-ch. 

B-.ka NaJrodorwa Henryk Bulhak 

Zaikł. Starych tDrulków 

MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII DZIENNIKARSTWA I PRASY W POL

SCE W LATACli 1944-----'1954. Wybór. Opracował Zespół Biblioteki Stowarzysze

nia Dzien111iikarzy Polskich pod red. Jana Halperna. Warsmwa 1957 PWN 8° 

8S. 788. Za~ład Badań Prasoznawczych. 

Materiały powstały z ill'licjat)"Wy -i na zlecenie Zakładu Badań Prasoznaw

czych RSW "Prasa" i są poży.tec:zmą próbą bibliografii dziennikarstwa i prasy 

poLskiej. Bibliografia uwzględnda druik.i ZJWal'te ·i artyikuły z dzienników i cza

sopism IPOlsiki·ch z lat 1944-54. UzySkany marteriał poddano seletkcji usuwając 

artykuły nie wnoszące nic nowego lub luźno 2JWiąmne z OIPraCOIW)"WaJI'lym te

matem. Starano się zachować pewną hierarchię zagad.nień oraz - stosując 
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selekcję - WY'bierać pozycje pochodzące ze :źJródel latw;iej dostępnych. Niemal 
kompletnie zachowano material dotyczący historii prasy !pOlskiej, mimo selekcji 
zostawiono sporą liczbę pozycji dotyczących "Ruchu !korespondentów" oraz 
"Gazetek", a więc zagadi11i.eń charakrterystyc2l!lych dla l"'O(ZJW()1U nowych dziedzin 
.pracy dzienll'1ikarskiej, ·i1111I1e zaś zagadnienda opracowano ctyłko przykładowo 

wybierając z rwielu podobnych pozy.cji tylko kilka sygnalizujących damy temat 
(np. koalikursy organizowane przez redakcje dla czytelllli•ków). 

Wobec bra!ku wzorów dla bibliografii specjalnej tej dzJiedziny układ zos·tał 

samodzlielinie •V.'}"pmoowam.y przez zespół. Materiał ujętO w 21 działów o.raz 
dwu- lub trzystoip!1iawe poddziały. W obrębie poddziałów stosowano z zasady 
układ alfabetyczny, niekiedy zaś chronologic2l!ly, o ile wymagał tego charakter 
.zagadnienia (np. uszeregowarue zjazdów). Dzialy I-XVIII odnoszą się wy
łąC2ll'lie do polskiego dzieam.ikarr-stwa i !prasy, dzlial XIX i XX dotyczy dzien
nikarstwa zagranicznego i stosuników międzynarodowych, dział XXI obejmuje 
ilustracje. Osobny dział (XVIII) poświęcony jest sylwmkom polskli.ch dzienni
karr-zy, publicystów, wydawców prasowych. drukaTzy i•tp. żyjących w okresie 
lO-lecia 1944-54, zaś postacie z wcześniejszego okresu mieszczą się w oda>o
wiednich poddziałach dziahi V (Historia prasy polskiej), natomdast życiorysy 
osób innej narodowości w dzi:ałach XIX i XX. Opis jest z:asadlniczo rejestra
cyjny, ty1ko w ,wypadkach ikoniecZl!1ych zastosowam.o :adnotacje. 

Bibliografia, zaopatrzona indeksem tytułów dziienników i czasopism orarz 
indeksem na2JWisk autorów i osób, oddaje duże usługi w oddziałach ill'lforma
cyj.nych bibliotek. należy tylko żałować, że obejmuje taiki niewielki odci.nel{ 
•C74S.U. 

B-lm UnJwe.rsy·tecka 
w Lodzi 

Janina Jaworska 
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ODZNACZENIA 

Uchwałą Rady Państwa odznaczeni .zo&balli w drulu l paźdzderniika 1958 r. 
następujący ZJasliużellli .pm.oownicy Bi1b1Jioteki GłóWlilJe(j uniwersytetu Mikołaja 
Kqpernd!lm w 'I1orundru, ;pl""ZJechodzący w staltl spoczynku: 

iK.["zyżem kawalerskim orderu Odrodzenia Polsikii.

StalniJsłarw LISOWSKI, kus:tlosz. 

Złotym K["zyżem Zasługi - Mooa CZARNOWSKA, IPI"'łCownik 

adminlistre.cj1 i RomaJruaJ STEFANOWSK.A, kii.erown:ilk dtlliialłu CZlalSqpism. 

NAGRODA M.ST. WARSZA WY 

Jednym z laureatów nagrody miasta stołecznego Warszawy m 1958 r. jest 
wicedyrektor Bibliotelti. Publicznej w Warszawie mgr Stanisław TAZBIR. Na
groda ta jest wyrazem uznania dla całokształtu jego działalności społecznej, 

główl!1ie na polu oświaty pozasZikolnej. 

Z RUCHU SŁUŻBOWEGO 

Z dniem l grudnia I958 r. drugim wicedyrektorem Biblioteki Jagielloń

skiej w KraJkowie zos>tał dr Włodzimierz WOLFARTH, dotychczasowy adiunkt 
przy Kated•rze Historii Państwa i Prawa Folskiego na Wydziale Prawa UJ. 

Z dniem l lutego 1959 ·r. kustosz dr Jan REITER został mianowaJTiy wice

dyrektorem Bibl'ioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 

DEPARTAMENT PRACY KULTURALNO-OSWIATOWEJ I BIBLIOTEK 

Zarządzeniem nr 174 l\'Iinistra Kultury i Sztuki z dnia 5 września 1953 r. 
w sprawie 7J!Uian organizacyjnych w Ministerstwie uległy połączeniu dwa 
odrębne departamenty w jeden Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej 

i Biblioteik. Dyrelmorem nowego DepaTtamenrtu został Czesław KALUZNY, 
a wicedyrektorem- mgr Czesław KOZIOŁ, dotychczasowy dyrekw Departa-
mentu Bibliotek. · 
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Z ŻAŁOBNEJ. KARTY 

Dr Ludrw,illm DOBRZYŃSKA-RYBIICKA, em. profesor 'tyTtl. Uruiwersyteiu Po
z:nańskiego, bilb1i1Qfteikmz (1909-1919) d kii€!001W1Illilk (1919--.1937) Bdlbl:iiQtelkr LPorz.~nańr
ski•ego 'I'oWlarzystwa Przyje!CWół Nau!k:, wsJPÓłautorlkia. Katawgu. druków polskich 
XVI w. znajdujących się w Bibliotece TPN w Poznaniu (1929), autorka opraco
wań historjli' Bibliotektii PTPN 1(1928 i- 1929), ~rozpraw z dziilejów iksiążki i !Pra<: 
rz; m!kreSIU filorofi.i" dz.~ałac.zlm społecZI!la, od:zna,czona Krz,yżem KCł!Wa'lersilciom 
Orderu Polon:ia Restitum -~ona 19 .IJ.isrtojpada 1868 r. w_ Br.oożawie (pow. 
5elll0Ciki), ZllllG.rłe 7 :P6Ździer.nJ~a 1958 r. w ·Poz.I1anl~u. 

Sml'l!i.sław PiOitr KOCZOROWSKI, b.lbilbli'<Jilleikarz {1920-1930) i kustosrz; (1927-
1931) Bi'b1ili011Jek-i Polsroioej -w Pa·ryżu, kust.osz Bi!bl-ioteki Narodowej, WYbHllly 
z.rua.~a i llllilłoś.nii!Q iks:ążiki __: urodz.Oilly dnia. 26 czerwca 1888 r. w Wail"szawie, 
zmarł dnd~a 30 listopada 1958 r. 

Mgr Tadeusz ZIOLKOWSKI, kustosz i kierowni·k OddzJiału Informacji 
Bi'bl:iog:ralfioe-Zl!lej Billiliotaki GlÓWlllejj Ulllliiwle!rsyJteltlu rum. A. Mk!kJi·ew.icm w Bo
ZIW.IIllilu, <tllu.goletrlli' IPI'aOOW[llilk tellże Bli))jliotelkiii (od r. 1931), 101d:ZJ111ae2l001y Złotym 
KII'Z.)'Żern Za:słUJgli i Meda.Lem DlliesioęciiOileoiJa, IPal:sUci LudJQWej - .ull"'id:zOil(Y dlll:ila 
1-6 ~lilso!JoJPaida 1•906 r. we [JW()Wii:~. z.ma.II"ł 27 iJJute,glo 1·959 :r. w IAorzJilBI!llilu. 

POWROT SKARBOW KULTURY NARODOWEJ Z KANADY 

Na początku roku bieżącego .powróciły do kTaju po blislro dwudziiesto
letniej tułaczce na obcych ziemiach bezcenne pamiątki klułtury narodowej. Nie 
było chyba Polaka, który by lilie wirtlał lich ze wzruszeniem. 

ZabytkJi wywiez;ione we wrześniu 1939 •r. - dl·a ocalenia ich przed ręką 
hitlerowskiego grabieżcy - pmez Rlumunię i drogą morską dostały się 
2G września do Francji i 12l0stały zlożone w gmachu ambasady iJ>Olskii.ej w Pa
ryżu, a następnie w l!;amtejszej Bibliotece Polskdej. Gdy najazd niemiecki 
zalewał również Francję, 'ZOstały wywiezione IPOPrzez Anglię do Kanady i tam 
p02l0stawały od 13 li-pca 1940 r. aż do styczmia 1959 ;r. Daremnie Rząd Polski 
Ludowej ponawiał wiel~otnie starall'loia, by odzyskać je jako prawowite 
dziedzictwo narodu. 

Dopiero w dniach 23 j 24 grudnia 1958 r. delegacji pols'kiej umożliwiono 
dostęp do części skarbów 2Jdepcxnowa!llej w 2 !kufrach w fiLii Ba!llku of Mont
real w Ottawie. Komisja poiSkJ.ch rzeczozna~ów w składzie: prof. dr Je-rzy 
Szablowski dyrektor Państwowych Zbliorów Sztuki na Wa!Welu jako prze
v.-odniczący oraz prof. Zbigniew Drzewiecki prezes To!Warzystwa dm. F1ryde
ryka Chopina w Warszawie, prof. Bohdan Marconi kierownik Głównego 
Laboratorium Pracowni Konserwacji Zabytków d prof. dr Marian Morelowski 
z Uniwersytetu WrocłaiWSkiego jako czlonkorwli.e, stwierdzili, że dalsze prze
chowywa!llie tych rmbytków bez odpowlied!lliej konserwacjj zagra:lla im Zl!lisz
czeniem. Po dłuższych rOkowaniach -przy ud.zliale makornitego pianisty pol
tikiego Witolda Małcużyńskiego władze kanadyjskie zdecydowały się 2'!WI"ócJć 
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Polsce tę część zabytków 7lllajdujących Siię w Ottawie, .podczas gdy icrma część 

obejmująca !Pl"zede wszystkim 132 arrasy wawelskie pozostała nadal w Kana

dzie. w Muzeum Plrow:incjonaLnym w Quebec. 

Zwrócone zabyNti składają się z 49 obdelmów muzealnych i 46 bibliotecz

nych. Obiekty muzealne pochodzą ze 7lbiorów na Wawelu i z dawnego Zamklt 

królewskiego w Warszawie; jako najważndejsze można wymienić: "Szczer

b;ec" - miecz koronacyjny królów polslkich z czasów Władysława ł~okiełlka. 

berło z akwamaryny, łańcuch orderu Orła Bdałego i miecz ceremonialny 

orderu św. Stanisława, należące do Sltatn:isława Augusta. Ponif.torwskiego, oraz 

łańcuch ·z grobu Zygmunta III. Ponadto są wśród nich buławy hetmańskie. 

hełm z XVI w .. broń z XVI i XiVII w., róŻtile wyroby rzemiosła artystyc2'l!'lego 

i kosztowlllości. 

Z ZJabytków bibliotecznych 43 rękopisy powróciły do Biblioteki Narodo

wej, jeden rękopis do Muzeum Nall'Odowego w Warszawie, a dwutomowy 

inkunabuł d rękopis do Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelpi.inie. 

Biblioteka Narodowa odzyskała następują·ce rękopisy: 

l. Kaza111.ia śWliętokrzyskie - najstarszy zabyrtek języka polskliego z po

łowy XIV w., odk.ry.ty w r. 1890 przez Aleksandra Bri.icknem w oprawie 

innego rękopisu średniowiecznego, w postaci 18 pasków pergaminowych -

f·ragmentów 4 kart. 
2. Psałterz floriańskri łaoińsko-polsko-IIldemiecki. najobszerniejszy zabytek 

języka ;polsk•iego z !koń.ca XIV w. Według hi[)Otezy Bernackiego wykonany 

w !klas:zrt.orze kanoników regularnych w Kłodzku jaklo darr' dla królowej 

Jadwigi. Nabyty przez Bibliotekę NaJrodową od klasrztoru St. Florian pod 

Linzero w .r. 1931. 
3. Kodeks heilsberski albo ręko!plis Szamotuiskiego z połowy XV w. za

wierający odpisy 2 roCZll'li!ków: tzw. franciszkańskiego iluakowskiego i mało

poiiskiego z dOIPe!nieniem szamotuJskim, oraz 2 kironik: Galla Anonima (jeden 

z trzech zachowanych odpisów) i tzw. Mierzwy. Rękopis w drugiej .połowie 

XV w. był własnością P·iOti·a z Szamotuł kasztelana poznańskiego i starosty 

wielkopolskiego, odnaleziony w XVIII w. w bibliotece biskupów warmińskich 

w LidZbal"ku (Heilsbergu) i WYdany drukiiem w r. 1749 przez Gotfryda Len

gnkha. Następnie odbył wędrówkę porprzez biblioteikę Załuskich, zbiory Sta

nisława Augusta, Tadeusza Czackdego w Porycku, Czarr-toryskich w Puławach. 

Lubomi•rs!ki.ch w Klruszynie i Ossolineum (jako depozyt). Nabyty przed wojną 

przez B'iblioteR:ę Narodową od Lubomirskich. 

4. Brewiarz iluminowany z klasztoru w Czef"W'fńsku z pocz. XIV w. 

(daWll'la sy~. Ces. Bibl. w Petersburgu Lat. F. vel. I. 45). 

5. Mszał 'iluminowany z kościoła parafialnego w Drzewicy (diec. krakow

skiej) z drugiej opolowy XV w. (Lat. F. v. l. 85). 

6. Mszał Erazma Ciol!Gi z r. 1504 z iluminacjami S7lk:oły krakowskiej 

(Lat. F. v. I. 111). 

7. Tetraevangeli·um, tzw. Modlitewnik 'ks. Anastazji w o.prawie ze srebrnej 

blachy - zabytek sztuwi ll'Offiańslciej z XII w., pochodzący według hipotezy 

Z Płoc!ka (Laot. Q. v. l. 65). 

8. Godzinkii. N.M.P. pochodzenia francuskiego. bogato Huminowane· 

z. w. ·xv (Lat. Q. v. 1. 108). 

9. Ca:lendarr'ium Pardsiense z końca XIV w., iluminowane (Lat. Q v. L.l11)_ 
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10. Rewelacje św. Brygidy pochodzenia włoskiego (Flo.rencja), ilumino
wane, XIV w. (Lat. Q. v. l. 123). 

11. Kronika Wi.ncentego KadŁubka, tzw. rękopis Stanisława Augusta, 
odpis Jana z Cerekwicy z r. 1456 (Lat. Q. IV. 2). 

12. Evangelistarium romańskie iluminowane z XI w. (Lat. O. v. I. 10). 
13. Listy św. Pawła z glossą Anzelma z Laon i Ro~ik śwJętokrzyski 

dawny z XII w. (Lait. O. v. l. 19). 
14. Biblia ~luminowana pochodzenia f:mncuskliego z XIII w. (Lat. O. v. 

I. 41) 

15. Godzinki N.M.P. ilurni.nowane francuskie z XV w. (Lat. O. v. I. 59). 
16. Godzi.J11ki iluminowane francuskie XV w. (Lat. O. v. I. 60). 
17. Modlitewnik w ddalekcie dolnoniemieckim z miniaburami en grisaille 

z XV w. (Hol. O. v. l. 3). 
Hl. Modlite'\vnik w dialekcie dolno111iernieckim z XV w. iluminowany 

(Hol. O. V. l. 5). 
19. Guillaume de Lorrr.is i Jean de Meun: Le ronmn de la rose, z końca 

XIV w. z miniaturami en grdsadlle CF1rnnc. Q. v. XIV. 1). 
20 Godzinki N.M.P. ilumi.nmVIane francuskie z początku XV w. (z Bdbllo

tekli Wilanowskiej D. XXIX. 1.2 - 868). 
21. Godz.inki N.M.P. HumiiTlowane fram.cuskie z połowy XV w. (z biblio

teki króla f-rancuskiego Karola V, w XVIII w. w zbiorach ks. Ludwika 
de Lavalliffi-e, potem w Bibliotece Wil:am.owskiej, D. XXIX. l. 3.---869). 

22 Psałterz iluminowany z połowy XIII w. pochodzenia francuskiego 
(~ Biblioteki Wilanowsk.iej, D. XXIX.l.ll- 877). 

23. Fragment korespondencji Fryderylro Ch:opina (13 listów róŻI11ych osób 
do IIltiego, m.in. listy Józefa Eisnera Wojciecha ZY'WITlego i Stefana Wti,twicldego). 

24-43. Dwadzieścia rękopisów muzycznych nas,tępujących utworów Fry
deryka Chopina (autografy i kopie autoryzowane): 

Koncert fortepianowy f-moll op. 21. 
4 Mazurki: g-moll, C-dur, As-dur i b-moll op. 24. 

12 Etiud: As-dur, f-moll, F-dur, a-moll, e--moll, gis-moll, cis-moll, Des-dur, 
Ges-dur, h..qnoll. a-moll, c-moll op. 25. 

2 Noktur.ny: cis-moll i Des-durr op, 27. 
4 Mazurki: c..qnoll, h-moll, Des-dur, cis-moll op. 30. 
Scherzo b-moll op. 31. 
4 Mazurki: g-is-moll. D-dur, C-dur, h-moll op. 33. 
So111ata b-moll op. 35. 
2 Nokturny: g-moll i G-dur op. 37. 

Scherzo clis-moll op. 39. 
2 Polonezy: A-dur i c-moll op. 40. 
4 Mazurki: cis-'ID.Q:ll, e-moll, H-dur, As-dur op. 41. 
Allegro koncertowe A-dur op. 46. 
Fantazja f-moll op. 49. 
2 Nokturny: f-moll. i Es-dur op. 55. 
3 Mazu'I'k.i~ B-dur, C-dur. c-moll op. 56. 
K•Jłysa111lm Des-dur op. 57. 
Sonata h-moll op. 58. 
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Polonez-fanroazja As-dur op. 61. 

2 Nok.tumy: H-dur d E-dUil" op. 62. 

Muzeum Narodowe w Warszawie otrzymało rękopiśmienny iluminowany 

Modlitewnik królowej Bony z początku XVI w., pochodzenia włoskiego 

w srebrnej oprawie filii-granowej. Rękopis ten, pochodzący ze zbiorów wila

r.owskich. przy ofiiaJI"Owywa:niu tych zbiorów .przez Braniokiego narodowi został 

Z3.trzyma~y pr-zez .prezydenta Mościckiego w kaplicy Zamku warszawskiee:o. 

Biblioteka Seminamum Duchownego w Felplinie odzyskała dwutormowy 

egzemplarz 42-'Wierszowej Biblii Gutenberga, drukowany ok. [". 1455. Jest to 

jedyny za·chowa:ny w Polsce egzemplarz spośród 44 istndejących na świecie. 

Wrócił też do Felplina iluminowany rękopis Psałterza z •pocz. XVI w. 

Po przywiezieilliu w dn. 3 lutego do Warszawy •bezcenne te zabytki zostały 

udostępnione tysiącom zwiedzających na wystawie w Muzeum Narodowym 

v• Warszawie (7-12 lutego), a następnie w Krakowie na Wawelu (17-22 lu

tego), przy czym w dniu otwa["aia wystawy odbył się w sali senatot·skiej na 

Wawelu uroczysty recital chopinowskł Witolda Małcuży~skiego. 

Po zamknięciu WYStaWY skarby zostały 24 lutego przekazane macierzystym 

instytucjom _i przed dalszym udostępnieniem zosta111ą poddane niezbędnym 

zabiegom konserwatorskim. 

Bogumil St. Kupść 

KRAJOWA NARADA DZIAŁACZY KULTURALNO-OSWIATOWYCH 

Narada w dniach 18 d 19 grudnia 1958 r., poprzedzona serią podobnych 

narad wojewód:zklich, stworzyła dla kierownictwa PZPR okazję dla sfo~·

mulowania zasad politylki kulturalnej w kraju. Główny ton obradom poddał 

obszerny referat członka Biu:ra PolitycZl!lego, sekt"etarza KC PZPR Jerzego 

Morawskiego 1• Mówca na wstępie zobrazował pokrótce oodągnięaia kulturalne 

Folski Ludowej 2 , bezsporne w zestawieniu z sytuacją międzywojen111ą, po 

czym - ukazawszy w ten sposób właściwą proporcję zjawisk - przeszedł 

do scharakteryzowania błędów w kierowa111iu kulturą, popełnionych w minio

nym okresie, a polegających na zbytnim scentraldzowaniu i zbiurokratyzowa

niu działalności kultUJralnej, .podobnie ZJresztą jak i innych dziedzin naszego 

życia społecznego i goSjpOdarczego. Toteż ZJI'Tliany WIPTOWadzane od końcd 

r. 1956 polegają głównie na decentralizacji zarządzenia, na .przekarzywaniu 

coraz większy·ch uprawnień terenowym organom władzy ludowej, na rozbu

dzaniu j popieraniu inicjatywy spolecZl!lej. 

Okres walki Partii o konsolidację, walki prowadzonej na dwóch frontach: 

pmeciw reJWizjonizmowi d przeciw dogrmatyzmow~, nie sprzyjał rozwinięciu 

Pt"zez Partię szerokiej ofensywy kulturalnej w •terenie. Teraz jednak nadszedł 

1 lVIaterliały Narady ogłosZOIIlo w publikacjd pt. O upowszechnienie kultury 
i oświaty. Warszawa 1959 Ks1ążka i Wiedza ss. 185, nlb. 3. 

2 Uczestnicy Narady otrzymal·i jako" uzupełnienie referatu .powieloną !Hl·· 

blitk:ację pt. Informacyjne -materiały statystyczne o upowszechnieniu kultury 

w latach 1945-1958. (Wa["szawa 1958) 4° ss. nlb 4, tabl. 20 M1nisterstwo Kul
tury i Sztuk!i. 
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c.ms dla podjęcia takdeJ ofensywy. Referent uznając w irnden.iu Partii zasadę 
swobody twórczej i .niE!'W'ln"ącan1a się do warsZJtallru pi:SaJrzy, stwierdzJi.ł jedno
cześnie. że u IP o w s z e c h n i a 111 i e kultury, mecenat kultW'a:lny państwa 

będzie się kierował :msadą wyboru wal'tości służących socjalistycznemu kie
runkowi rozwoju społeczeństwa. Mówca zastrzegł się jedlllak, że Partid nde 
idzie bynajmniej o wąski dydaktyzm literatury, którego bezskuteczJność SlpO

łeczną znamy z mindonego okresu, przeciwnie, .zasady wyboru porostaną 

dostatecznie szerokie. Występując przeciw tzw. "czai!"ll1ej lilteraturze", a równo
cześlilie przeciw lakdernictwu i schematyzmowi oraz ,przeciw "rn.ieszczańskdej 

szmirrze" J. MornwsikD. apelował z tr}"buny do twórców o ich czynny współ
udział w budowie świadomości nowego społeczeństwa, przypominając, że 

"sztuka osdągała szczyty swojego ro:llWOju, gdy twórcy wiązali się z najbaT
dziej postępowymi ideami epok'i". 

Naczel.nym hasłem w działalnosci kulturalnej jest jej ścisłe powiąza111ie 

z pracą oświatową. Do aikcjd tej, której celem jest uczynienie Pols:kJ. krajem 
ludzi kształcących sdę, trzeba porwołać wszystkie czynilliki państwowe i spo
łeczne, a ich wysiłki i środkd należy skoordynować. W pracy 'kulturalno
oświatowej niezbędni są również bezli111teresowni ~łec2111icy, któ•ych rola 
i dzlialalność, traktowalJ'la uprzedlllio }alko reNkt odległej przeszłości, została 

w rpeł.nd zrehabilitowana zarówno w referacie .podstawowym, jak i w wystą

pieniach dyskusyjnych (np. głos min. Żółkiewskiego, który ponadto szeroko 
uzasadniał zasadę poldtyki wyboru kulturalnego). Jedlllym :z filarów tak rozu
mi~mej pracy musd być oczywliście nauczyciel. Trzeba .zaś w ogóle nadać wła
ściwą rangę dZiiałalnośd ·kulturalno-oświatowej. Do hasła .,tysiąca szikół 111a 
Tysiąclecie" dorzucił referent uzupełnienie: .,W tysiącu szkół niech znajdzie 
się tysiąc czytelni. tysiąc sal wtdowiskowych". 

Dyskusja. jaka się ro:z;winęła ·po Teferaoie, ukazała w przekroju sytuację 
kulturalną w terenie. jej aktywa i pasywa: ożywiające się środowiska l!"egio..: 
nalne, zwłaszcza na Ziemiach Zachodnich, grożące im niekdedy 'llliebezpie
creństwo ekskluzywności, przesadną czasem ostroiimość władz terenowych 
i ich nieufność wobec inicjatyw społecznych, niedostrzeganie przez niektóre 
rady narodowe znaczenia spraw kulturalnych, słabość i nielicZll1ość kadr 
pracowników działalności kulturalno-oświatowej w terenie~ zdumiewające· 
efekty dobrre prowadzonej pracy kulturalnej, a przy tym wszystkim niekoń
czący się rejestr potrzeb, postulatów, spraw niecie!l'piących ·:lJWło!ki. Z satys
fakcją można było wyróżnić wśród uczestników dyskusji niemałą grupę dzia
łaczy kultocy z prawdziwego zdarzenia, dzielących się swudmi troskami. 
osiągnięciami i spostrzeżeniami. · 

Z innych spraw. które doszły podczas Narady do głosu, warto może przy
pomnieć ·ten fa:kt .. że z ogólnej kwoty ponad 2 mdliardów złotych wydanych 
w r. 1958 na kulturę Ministerstwo Kultury i S2Jtuki ro2lPOI'ządzało sumą 
816 milionów złotych, opo:została część Zl!1ajdowała się w dyspozycji rad na
rodowych. Ministerrstwa Oświaty i organizacji społecznych ze związkami za
wodowymi na czele. Stąd konieczność koordynacji, o której mówiono w re
feracie i w dyskusji. M<in. Galińskd • w podsumowaniu Nairady opoinforrmowal 
rzebranych, że dnia 17 XII 1958 podpisano już odpowiednią ·Uimowę między 
Mi111isterstwem i Centralną Badą Związlków Zawodowych, a apel o pl'Zystę
powanie do tej umowy skierowano również do dnnych organdzacjd społec2111ych. 
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posiadających fUllldusze na cele kul.turalne. W os-tatecznym wyniku tej akcji 

powstanie Cenllrolna Komisja Koordynacyjna. 

Niemalej też wagi była .podana w ipOdsurrrowallldu wiadomość o 'l"OZSZerzeniu 

Rady Kultury przy Ministerstwlie Klułtury ,i Sztuki i utworzeniu w meJ 

7 TÓŻII1ych sekcji, wśró~ nich sekcji bibliotek ~ czytelniotwa oraz sekcji lite

ratury i wydawnictw. 
W dyskusji nie brakło powiedzeń blyskotHwych i dowdpnych. Oto np. 

jeden z mówców (:many ak-tor Z. Cybulski) scharakteryzował sytuację w spo

sób następujący: "Mieliśmy centrnilimcję, .potem decentrnlizację, a teraz mamy 

koordynację". Albo kiedy poseł DrobneT przedstawiając arcyciekawie kra

kowskie poczynania kulturalne rnz .po raz CZYII1ił wypady przeciw "wW"Szaw

skim centralom", ~óre - jak twJerd.zil - procom tym jedynie przeszkadza

ją, i apelowal o przyZil'lailie dla KTa'kowa większej samodzielności, T. Danilo

wicz. przewodn~·czący wówczas obradom. dowcipil'lie ujął jego przemówienie 

jako żądatnie autonomii dla Krakowa ,.z prawem oderwnnda się włącznie". 

Rola bibliotek d bibliotekaTZy w pracy kultUJ"al'l'l{)-{)ŚWiatowej nie wystą

~iła podczas NaTady dostatecznie wyra:lmie d rw SipOSÓb, na jakli bezwątpienia 

zasługuje. Prawda, że czasu było niewiele i mnóstwo osób 2JalPisanych do 

dyskusji nie mogło wskutek tego dojść do głosu. Spośród bibliotekarzy prze

mawiali bodajże tylko doc. J. Korpała {głównie na tematy ogólne) i doc. 

B. Horodyskli {w sprawach bibliotecznych). Ale mgadnienie polityki wydaw

niczej, czytelnictwa i bibliotekaTstwa przebijały się niekiedy i w innych wy

stąpieniach. zwłaszcza zaś w referacie zasadniczym. RefeTen<t mówił więc 

o tysiącu nowych czyrtelni. Podawal cyfry nakładów książek i liczby biblio

tek powszechnych i Jch zasobów oraz planowany wzrost do T. 1965 {nakłady 

WZii"osną o 10 mili0111ów tomów osdągając w r. 1965 łączną wysokość 95 mi

lionów tomów, liczba tomów w bibliotekach publicznych powiększy się o 18 

milionów)." Jako przykład niedostatec1Jl'1.ego jeszcze poziiomu kultury mówca 

cyltbwał wyniki ankiety w sprawach czytelnictwa w Warszawskiej Fabryce 

Motocykli i wśród młodych nauczycieli {zresztą intwpretacja tej ostatniej 

ankiety została zakwestionowana przez J. K011pałę). W związku z polityką 

doboTu kulturalnego stwierdził, że zakup książek dla bibliotek /POWSzechnych 

pozostanie zdecentralizowany, a~e domagał się sz}'lbkiego publikowania ze

stawów lite~ratury, pożądanej w bibliotekach tego tYJPu. Brzy=ał, że wzro

stowd cen książek nie towaTzyszyło odpowliednie :zJWi.ększenie funduszów 

bibliotecznych {średni zakup roczny :kształtuje się w granicach 100-160 ksdą

żek na bibLiotekę gromadzką), co znalazło potwieTdzenie w dyskusji {np. 

w całym województwie białostockim budżet roczny ma zakup książek wy

nosi. 800 tys. zł). Zauważył, że ceny literatu.ry klasyCZII1ej, podrę=ików i słow

ników, niezbędnych dla kształcenia się, są starrlO'wcw zbyt wysokie. Jak 

poirnfocmował min. Ga1iński, Ministerstwo Kul,tu~ry d Sztuki zainicjowało 

wydanie Biblioteki Powszechnej, k<tmej celem jest dostarczenie czytelnikom 

:taniej i wartościowej iksiążJki.. W dyskusj-i wspomirnano o dodatniej roli To

waTZystw Przyjaciół Biblioteki i o braku lokald bibliotecznych {Z. Neyman 

z Łodzi), w związlku z czym żąd<11.no uwzględll'l.ienda w budowrn~ctwie osiedli 

mieszkaniowych pomieszczeń bibliotecznych {B. Kamlerowa z Białegostoku). 

I w tym wypadku mim. Galiński mógł powiadomić zebranych, że w Mini

sterstwie opracowano •tY'Powy ,projeąct; domu kultury, w którym przewidziane 
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są pomieszczenia na bibliotekę i czytelcr1ię. W. Babi.nicz, dyrektor· uniwer
sytetu ludowego i publicysta, zadał pytanie, dlaczego to, jeśli ma się kłaść 
!11acisk na pracę oświatową m.in. poprzez książkę, przeprowadziło się jednak 
w Ministerstwie Kultury d Sztuki likwidację odTębnego Departamentu Bi
bliotek. Uchwalona na Naradzie .rezolucja w swym punkcie 19 wzywa do 
zbudowania gmachu BibHoteki Narodowej do r. 1965. ' 

Jakolwiek więc - trzeba to powtórzyć - problen:ratyka biblioteczna 
podczas Nall"ady nie doszła do głosu w sposób stosowny dla wagi zagad
nienia, to jednak tematyka Narady dotyczy ja1k najbardziej wszystkich biblio
tekarzy, zwłaszcza bibliotekarzy bibliotek powszechnych, jako działaczy kul
tuTalno-oświatowych. 

Zbigniew Daszkawski 

SEKCJA BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA RADY KULTURY I SZTUKI 

Dnia 21 kwietnia 1959 .r. odbyło się w Ministerstwie Kultury i Sztuki 
pierwsze plenarne posiedzenie Sekcji Bibliotek i Czytelnictwa Rady Kultury 
i Sztuki ,przy Ministrze Kultury i Sztuki. Zadaniem Sekcji jest opiruowanie 
i wnios'kownnie w sprawach ujedcrlolicecr1ia :połityki bibliotecznej w skali kra
jowej, a w szczegól-ności: l. inicjowanie i opicr1iowanie projektów norm 
•prawnych w zakresie bibliotekarstwa, 2. przygotowywarne wniosków w spra
wie WSipółpracy bibliotek ll"óżnych sieci, 3. przygotowywanie wniosków zmie
rzających do ujednolicenia wymagań kwalifikacyjnych i systemu szkolenia 
biblioteka.rzy, 4. inicjownnie współdziałania instytucji i <rrganizacji naukowych 
w zakresie upowszechnienia czytelnictwa, 5. 1nicjowanie i popieranie ·badań 
związacr1ych z problematyką prac Sekcji. 

W skład Se!kcji weszli przedstawiciele bibHetek różnych sieci i typów, 
zaproszeni .przez Ministra Kultury w porozumleniu ze Stowa.rzysiZeniem BI
bliotekarzy Połskich oraz zainteresowanymi resortaml i organizacjami. Prócz 
tPgo udział w pracach Sekcji zgłosiU .przedstawiciele wydawców i księgarzy, 
będący członkami Rady Kultury i Sztuki. 

Prace Sekcji będą prowadzone w zespołach zajmujących się określonyml 
zagad-nieniami. Fostanowiono utworzyć zespoły do spraw: l ·pracy oświatowo-
1m1turalnej bibliotek, 2. !IJOlityki wydawniczej i księgarskiej, 3. czytelnictwc. 
młodzieży, 4. nowelizacji dekiretu o bibliotekach, 5. pragmat)"k•i bi.bLioteka~
skiej. 6. 'kształcenia bibliotekarzy, 7. budownictwa bibliotecznego, 8. polityki 
gromadzenia zbimów, 9. ·katalogowania alfabetycznego. Ponadto stwierdzono 
potrzebę zmganizowBinia specjalnego zespołu rlo spraw bibliotek fachowych 
(technicznych), pon:i"eważ te biblioteki, .rozpros.wne po licznych !resortach, nie 
posiadają ośrodka koordynującego ich działaLność i c2Juwającego nad ich 
interesaml. 

Do Prezydium Sekcji weszl·i: doc. Bogdan Horodyski, dyrektor Biblioteki 
Narodowej - jako ,przewodniczący, mgr Edward Assbury, d)"fektOil" Biblioteki 
Ministerstwa Komunikacji, doc. dr Józef Kor.pała, dyrektor Biblioteki Miej
skiej w Krakowie, mgr inż. Marian MikołajSki, dyrektm Głównej Biblioteki 
Hutnictwa w Glirw:icach, Józef .Podgóreczny, dYI!"ektor Biblioteki Miejskiej 
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w Bydgoszczy i mgr Hanna Uiniejewska, wicedyrektor Biblioteki SGPjS -
jako wiceprzewodniczący oraz 1'!1gr Czesław Kozioł - jako przedstawiciel 
Dejpartamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek. 

Stworzenie Sekcji Bibliotek i Czytelnictwa jest pierwszym krokiem do 
powołania w 'Przyszłości centralnego Oll"ganu koordynującego w ,postaci Rady 
Bibliotecznej. Powiązanie Sekcji z Radą Kultury i Sztuki, działającej przy 
Ministrze Kultury i Sztulki 1, jest uzasadnione faktem, że temu ministrowi 
przekazała ustawa z 3l.X.1951 prawo i obowiąze'< "naczelnego nadzoru 
i O'Pieki nad bibliotekami i zbiorami bibliotecznymi", wyni1kający z dekre.u 
o bibliotekach z 17.IV.1946 r. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI SBP ZA OIKRES 
OD 12 LIISTOIRADA 1957 R. DO 30 WRZESNIA 1958 R. 

M. D. 

z.łoiXl1111e na 1Pletru11"1Il(Ylff poSiileld~lll Za~rządu GlÓWIIllego dll1liJa 11 X 1958 r. przez. 
sekretaiitZJaJ genea-ailinego ilroU. Marię 'Dembowisiką 

W ooikres'ie S!Prawoz.daiWCzym 7JaJS2lla zmiaiil!ao w skliaodlzie iPrezydiium Zarządu 
Głównego. Mianowicie na miejsoe kol. T. Bliachowjaka, .który ,pr:restał praiCuwać 
w lbilbli'Otekarsrtwie i od SJ2:e!'egru miesięcy ni!e uczestn~czył w IPra·oo,ch Stowarzy
.szen:ila, Prez.ydtium Z. G. ·uchwallą z dn. 15 Iiii 1958 r. IPOISOOI!1iOIW1iło dto!kooptorwać 

koił. SoollllisłaiWI!ł IMaslzJtallerztai, dYI'eikltoo-a Woj. i avii:ąjslldeti Bilbtli:oltelkli Pubiii.cmE!i 
w !Kielcach. 

Koł.. Wanda. ReJkorwa na sikuteik złego s1Jan:u żdrowila zgl·os.i•ba 4 XII 1957 r. 

l'€eylgiila.aję 1Z :fiUinlkcd;i il)lrze'WIOldtndlczą•cej Selmjd BłfbiLiotelk ~- Furrlikc~ę 

tę objęła ikol. Jan1:na· Bł-aiWwicz, które. pełlrri j-ednocześn1e 'Oibowiąziki Kiel'Qiwni
ka Referat:u Czyteilnktwa li !Poili'ł;ylm Wydtawnic1Jąj, .atż do C'Zia.Sill .zna'lez.ioenia od
il)OWi€drulego ilmiilldyd1aOOI ;na jelj :następcę. 

Na ~ą Se!kicji' Billmotelk ·Zwiąelk.ow~h pCJiwoołGIOO ilrotl. Zilna1dę 

Janlknn, kierowm:iczikę Bilbliiotetki CRZZ. Zebi'!cmi'e o111ganiza·cy-jne Setkcjti odbyło 
się 6 V 1958. 

Dn:ia 31 nr 1958 ZOIStaQQ uotworZIOIIla Koaniilsja Sbaitystyllci, !której przewodni
ctwo IPO'wrerzono k10ł. Mall"ti Cmrnowslk.iej, kierOIW1ni•kowi IProiCowni S1Ja'tys1;y!Jci 
Wydawndctw w Lnst,ytude Biibld:ogra.fic:mym B~bli'Otelti Narodowej. W sikład 

KomJ'sji weS!Zlfu poza lbibLiotelrorzami przedstlarwiciele WY·dawców, ks.ięgarzy 

d GUS. 
W związlkiU z :US'tąp~jem !kol. Z. Dylilka :ze s.1Jalll'Owisłm ;przewod.nicz;ącego 

Kom:iiS'jd do OpraOOCWla.ruia. Projektu Nowelizacji Dekretu o Bilbl!io1lekach Pre
zydium powierzyło tę funlkcdę 1kol. Włiadysł~lJWOWi SkoczylaiSO'Wi·. 

W RadZiile Kultury i Sz!Juiki :przy MillltiiSt.erstiWiie tego resoctu Stowall"zysrz:enie 
re,prerentoweii'lle jeslt ,prZ~erZ 4 cz.łontków w osobach kolegów: B. Horod).Y.sikiego, 

1 Zanądzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 I 1958, Mon. pol. nr 9 
poz. 43. 
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W. Dąbro1wskiej, J. August~rma•kia i J. K-or,pały. Prz.ewodnkzący Zarządu Głó~
ne®Q, Jooll.. HOI10idySki1 j'€.S't ,przy •ll.Y'm c:zJłiOnlkii.em >Rrezydliluan 1leó RedtY· 

Po.nadto k.o·I. Horodyslki zos·tlał powoba~ ja~o przeds•taw·ki•el Stowarzysze
nia na członka· _KJomis~-i do 8,pflaw Bibliotek Rady Głównej S'Zikolnictwa Wyż
s:z.ego. 

W ,p~umien.ilu ze Stlowa·rzyszeniem została utwol'ZJOI'la w czerwcu 1958 r. 
Setkeja Biibl!iotelkatr.slka Zw.ią7lklu Nauczycielstwa 'Polsk1ego zr.z.es.mJąca wszyst
kich bilb~ioOOkia.TZy należący-ch dlo tego ZWią2'llm, a więc ozm-ów.no prncoWIIlilków 
bilbl-io!Jek s7Jko~ch jaik i lbilblilotekiarzy lbilbliote!k. szkół ~ższycih i lilns1:yilutów 
n'lłlllkowych. Do Zarządu Głównego S~1i weszło 2 człJOnlków .n:as2'lego Prezy
dlium: tkol. J. C2'lel'lllli i kol. H. Fa.LkOWSilrn. 

li l. 

UchWlały posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego z dn!ia 10 i 11 ilistqp.a
dG 1957 r. :z.dbowlią,zywały Prezydirum do: 1. wyjaiŚinLenliJa stosrururu Stowtatrz.ys.ze
nm do ZĄvią?Jku Zawodowego PmcoWII1Jiików KultJury, 2. intJerwencji w spflaiWie 
podwyżs~ioa cen 1111a iksiążki mrgmni•cZII1Je, 3. podjęcia star<llń. w celu uzgodnlie
nia dZiia'łla1nooci 'bibliotek tpowszechnych li SIZJkolnych w zakresd1e czytelnictwa 
mllod'ZJi-eży, 4. wy&tąpieniia• z w.nioslklami o opośmi•ertne od:zllla•czeruia msłooOillych 
bibLLo:telkaxzy. 

StaJrania podjęte w cel!u rea.1izacji tych uchrwal dooprowadziły do .następu
jących 'W)"'lilków: 

Ad l. W r07Jmowach ,prZJe!Pl10IWI!idzonych z .Prezydiltlm Zalrządu GłóWIIllego 

Zwią2'Jk.u Zawodowego PJ"IacOWJnm~ów Kultury wyjaŚiliiJ<lllro wsz,ystlkie dotych
c.z:aiSOIWe niJe!porozumi•eillia •i pos"bmow.i'Ono na!Wi•ąmć wspó~prncę w mkresie 
SJ!)rew będących p-rzedmiotem mintereoowan obu Oflgaruza.cdi. TekSit oświladcze
nia z dni1a 21 XII 1957, stwi.leiroZJa•ją-cego po!I1oz.umi1€111·Le sBP i •ZZPK, zost;a'ł ogło
szony w Biuletynie Informacyjnym Zarządu Głównego (llltr 1/58). W myśl tego 
po.l102JUJmiilenia <J1bie organizacje współlprncowały oprzy przygQi11()wal!1liU !Projektu 
nOW€ti slie:tlci pba·c dla' btbli()ltek powszeohrwch i występowtały raZJem wobec od
powiednilch władz w tej OII"IaJZ w mlllycih spmwta•Ch. WSipólnie równd.eż prowa
dzone są prnce nad IPTO~eik:tem pr:agma~kii bilbliot~aorslltiej. 

Ad 2. W ZJWii~ku z sygnaliw'Wiall(yimli z różll(YICh stron wypadkami niezdro
wej I"YIWa-lim•cjli między biblooo:tekami S:lliDOl~ !i dZli•ec:ięcy:mi• Selk.cj~a B.iJbl:ioltek 
Szikolnych d SekcJ·a Brilbl1oteik ·Pows;z,echnych skierOWla-ły do lbiblioteilmJrzy tyc-h 
bjblć:Otek atpel o .ne•wią=te z.godlnej WSI!>Ół;pmcy. Apel bell1 był równileż qpubli
i}.."'I(}W'arzy w Biuletynie Z. G. {llllr 2/58). Nail.eży stwietrdiz;ić, Żle 5illaJr!all'llia Selkcji Bi
'bU!otek SzkolrlJYch podejmoW\alne w różny-ch Okręga-ch doprowadził.v do uSWlli~
~Ja prnes:zlkód, j!<!lkie w pewnym cik:fleste utrudTI'iały ws[półpracę blilbl:ioterk s•ZJkol
nyoch .i: powszechinyc'h, i obecnde 'WIS{Pó},pr!aicta ta na ogół II."'OZWitiG• się hatrimol!lijnie. 

Ad 3. Wys'łlain.l() (14 XI 1957) do KC PZPR, K.omi.tsjd SegiillOWy'Ch: Bud.ż.eto

wej, Ośwlia1ty i N!8:1uiki oii1az Kultlury ti Situlki memoTii:ał protestują·cy ,prZJec.iw:ko 
zarządzeniilU iPaństwowej KomiJSj.j Cen [J'Odwyżs~a{jąc-emu od 1 X!I 1957 oeil11Y ksią
żek .impiOII"tawra,nyoh z krojów Zla•chodtnic:h o 2500/o wĄględlnie 350%. Odpis me
mori.a]lu sik1efi<YWtano do Mi!ni,stra. Flicrm:nsów omz do Jnny;ch ZJaJilll'tereoowanych 
mlinisterstw li i•nstybucj•il. W oclpoWli·edzi otrzzymaliśmy pilsmo Mmi!Sterstwa Fi-
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namów wyjeśni~a~ją.ce, że w zw.iJą1Jku ze zwyiJką cen Ile· .ksią:iOO. z;agt00.1I11icme kre
dyty bibliotek na r. 1958 zostały ·podwyższone. 

Odpis ;pisma Min.is.tern•twta F1irruansów rozesłYcllli:śmy do czterdziestu :ki·Lku bi
bliotleik ;proszą•c o infoll.'macje, czy kredyty :nJa milrup ksdążelk. mgrami·C2li1~h zo
stały !l)odnliesd•olllJe w stloslllll1lku wyróWilJującym zwy:Zkę -cen. Z otrzymanych od
pow,iled:zJi wyniika~ rl:e IPOdwyxka budżetu biblilatek jes.t stosul1!kowo ni·ewiełk-a 

(sięgająoa w naj-lepszych wypa-dkiach 30~/o), a ikilku lbrblliidteikoan 111iawet olbDJiiżono 
kredytty w stos'l.Uliku do budżetu z mim IP"O!Pr:z.edlni•ego. Niektóre biiblioteii<Ji stw:iler
dzi•łiy. ile G'kcjoa S1o"Wlall1zySZJemd•a ułatwi:ł\a •im stoar.alr1ila o podwyższenie k>redytów. 

Ad 4. S!l)rawa •odz'Ilacz•eń pośmi1eTbnLYch dloa zas:l'Użonyc'h ibilb1i•ot.ekarzy była 
omawi•a.na lilia posd,ed7.1e1lldu P11ezydi'Uiffi w dn:ilu 15 III 1958 r., na którym JPOS'tlano
winn.o wystą1P1ić do .Riady .Barńs'twa. o pośmi-ertne odm:ac.z:en!ie Krzyżaand Kom3111-
dorskimi ikollegów: droa Jó:z.ed:a Grycm, dra Edwarda Kuntzego, dloc. dra Adama 
Łyslakowslki.ego, !Prof. dra Jarn.a Muszkowslk!i-ego li pmf. Heleny Radlińsaciej. Dnie 
7 Vl1958 złożolno odp·ow:i•edin,ie w:niosiki w Milnlils•terstw:ile Kultury .i Sztuki z ;proś
bą o skierofWiall"llie lich z 'PDIPa•rc.iem MinLsteTstwa do .RJady Państwa. Pdsmem 
z dnda 5 X 1958 w od!l)owi.ed.zń na .rm•s:z.e m:l)Y'tanie, jakie są looLY nas.zych wnio
s!ków, Mi,nllis.t:erstwo zawiadomi'ło nas, że •wni'ooki zostały z.ałatwlione odmownie, 
gdyż olbecnJe Roadla Palńs•twG• :n'ile nladaj:e odznaczeń pośmier'tntyeh z wyjątkiem 
szczegółmi·e UZJaiSiadlnionych ~rzypad'ków, gity śmdlerć zasłuż0111ej 0001by miela 
miejsce w cmsi·e -wy'lmnY'Wanila olbowdązków s•lużbowych. 

III. 

Z koLei nale.:ży wymioemc walim:iej.sze sprawy, lktorymi w okresie Sjpl"laWO

:zdaJWceym z:ajmowa!Ło sliię PrezydiiUI!ll bądź poszcZJególne Sekcje •i !Refena.ty. 

l~ Z 'Oik131Zji D:n~ Ośwd.aty, Ks:iąż•ki i PrnSLY i!)rZJesJia1no l!1oa ręoe Przewod.rukzą

(;ych Prezydium WodewódZikklh Red Naorodowy.ch memooi•ał w S!Pl"laiW'i•e bi'bliotek 
zwraca:ją,c se;czegó1nde uwagę na :potrZJe:by b'ilbLtotelk: powsZJechnych {ZJa.'P·eW.mileiilie 
.odp()IWii.OOnklh pOI!llli,eszc.re<ń, środków .flimoam.so~ch r11a UZU!pelnianli1e iksięg-o:z;bio

rów, fuchowej olbsad(y person•a-lnej, qpieki nad :prnoownilkaunr 'bilblrl.oook). W fliWią
zku z ttym :memo!I"Iieł,em :nd:elktóre WQjewódlzJki1e iRiady !NIB!I"Odowe sUderorwały od
porw'iednoie za1ec:eni•a. do PowiGft.owych Road Na.rodlorwych. 

2. W olkreSiile 'PI"'ZiYgotowywaiilia przez Sejm •u.stlawy o €1!TI1erytlur.ach i ren
tach wystąp~ono do IKomisjli SejmoiWIYch Oświety J. Nl1łlllik~ oraz Kultury i Sztuki 
z !Prośbą o WfPI'Owad'Zlell1ie do ustawy pr~isów umożLirw:~aJjących wykwaiif.iiko
wan~m lbilbl:iote!ka-rZJoan po:zoo1lalnile w czy;rmej służbie mimo pr:zJeik.rocz.eni.oa gm
nicy wiJe!lru. Wlni10siku tego - joa'k w'm!cLomo - :nie uwz.ględnLono i bilbldiotekd zo
staey pozJbawione wielu wy!kw.aLi.fiikoWialllyc'h, warlościlowych i fPOtrzelbnych pra
cOIWillilk.ów, .trn•cąc prtl.y tym w Ticznych :przYJPad:lmch zwo1noi0111Je przez nich 
etaty. 

3. W związum z za~ządzen.dem oboi~ającym uczestnilków kursów b~bJi.ote
~kih w J•ai!"'OICdrue O!P'ła•tamil za wyżywienie w wysolk'oiści 11 zł ~e zwr6-
c.cmo s1ię do ilVI:ill!isrtrn Kultury J.· Sztulkii z. :piiośbą o .podjęcie stllU"Iań o oa!IlJUlow:anie 
tego mnąd.zealila·. które wywoił:.aiło gwałtowny spadeik fre/klwencjli noa ikursach, 
pon·ifeWia.IŻ llldezwy'k1e nllisiklo UfPOl'lla.ŻJeinli lbi!bliotek!aJI"Ze fbilbmotelk powSIZIOChlll~h nie 
mogą s•obie pozwol'ić nla· tlalk duży s:toSIUn'lwwo wydatek 
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SaJrowa ta wy.stępude tym ·jaskrnfW!iej, że qpł61lami tZ:osta'łi oibciążen.i t;ylko 
pracorwnlicy ibilb1iotek powszechnych pocHegcy.ah lVLilll:ilsterstwu Kultrury i Sztuki, 
:podcms gd'y koszty w.yżywienlia 'lljp. nauCZ(Yciełi uczestmdoczącyc!h w lrursach po-
lkrywia MilnisteTs·trwo Ośrw'iJa'ły. • 

4. P.I"ZiedLs·llawic·iele Stowarzys'Zie!lde: WZięlli: udlliał w dyslkusj.i nad projektem 
111owej us.llawy o s:zJkolnictwie wyżJszyrrn, w iktórej Zl!loa•jodą sd-ę rÓ<W)nli·eż (JJ.'Zoeti)JS!Y 

dotyczące praooowJl!iJków bilblioOOk S7Jkół wyższych. 
5. Od listopoada 1957 r. Sekicja Bilbliatek Fadwwyoh ,przygotowuje Krajową 

Naradę Bilbl:ioteka'IV.,Y Bilbliotek Fachowych d Doilmmentaoliistów .. •która odlbędzie 
sdę w Q'JaSiJe oid 7 do 9 .lriLStOjpEłlda 1958 'l". •i rw lklt.órej we:źnni•e IUidZiiia!ł ollrolłJo 300 lbdlbiLiO
telrnrzy i ddlrumen:llaolistów. 

Komi:t~t Orgalll!izacyjn!}'" pod prZiewodnictwem lwlegi Assibuxe,go O!Prncowal 
i :rozesłatł do Okręgów tezy Narady dotyczące zagadnień orgall"lliiZacjd ibilbliiCJ!tek 
fa·chowycih, s7Jiro1enia pracoiW!lilków tych bilbld:otelk, czytelnictwla .Li'tem·liury fla
chowej o:reiZ dollrumoerrllacji n~alllikowo-techni•cznej.. 

6. Zaxząd G.łówiny Sto:wlall'".eyszentila• BiibłioOOkaa-zy Polsikkh wspóllllie z Za
rządem NaJCIZielnej Orga'Il!i'Ziacjd TechndocZI!l.ej wystąpił z memo:r!Lałem do W!J,ce
prem:iera Jaroszewicza w Sjprawie bibldotelk fuchowych w ;zaik:ład:a~eh IJ)racy. Od
powiadJając il1la 1Jer1 memorielł WiiC'efpriemier JoarOISZJeWicz mpowiedzilail: CJiPrnCOWia
nie jprzez Radę do Sjpmw Tech!rlkii. norwego IJ)rojektu ucbwalły Rady Mililistrów 
za~ecz;a .. jącąj prowidłową dzdlałahwść d pla'lllowy rozwój bilb1ioteik: fachowych 
w zakładeiClh pracy wseyst!Qch ga!łęzi gCISIPQClam. 

7. W dkresJe 5jp'l".arwoz.derwczym podjęto również prnoe ruad pnz;ygortowaniem 
projE<ktu oprZ'epi:sów w S!P:mrwile poań,s.twowego E<gZJamilruu lbilb1iotelkmsk!iego. Wstęp
ne tezy do tego projektu, opracowane przez Referat Spraw Zawodowych 
i speajailną komiiSd~ ,pOWOiłaną l!)!rnez .~ddiUm (w sUcloamile: ilooil. Remerowa;. 
Kossonogowa. Pawlilkowska), stały się .podstawą dyskusji przeprowadzonej 
w maju 1958 i!.". POOllald:!Jo /I)I'Zewodn:imą:cy Re1ier~aJtu Sprerw Z'lłiWodlowy:oh, ilool1 
~ Ojp!I"aOO\VJał !Proij-elM TOZlP.Ol"Ząd~eruia 10 slluiJbie ()II"ZiYig'OOO'WiaJWCZelj i egza
millllie dla klandydJarf:ów Jlla bi'bldotlelk!al!'"zy 111'CI.oUJ~owy.ch .i technoicZI1ych. Oslta·tec7lne 
.zełartwiel!lie tej tiCllk: walim.e~ -spmwy lbędiZiie wymaJgalo j.eszcre wielu starnń i wy
sił1ków o.rnrz: usfllllllięci1a Hcz:nyoh 1Jr!Udnośc'i, wynilkiagącycth z /braku jedno.Litych 
pnepisów prawnych dotyczących Z!arwodu lbibloi.'Otekarns!koiego. 

Między d!nl!l(ymi OTil!arwilal!le Z'aga,dn.iien~oe rwiąże si'ę ściśle z projelktem ustawy 
o szlooJn~lc>tw.ie w.yżs:zym, którego osltatecznej ii"edaJkcj i' doreyc:hczas. nie Zl!lla!Illy. 
P.rnwne olkreślelllre ikWia.liflilkacji mrwodowych s1ba111JOWoi j•eden z głównych punk

tów naszego programu, IPonli'ewaJż tylko w te:n sposób 'będzie zaperwniona ochTo
na zawodu, a llaikże włJaściWJa ;prne~a bilbłiotek. Wobec nieureg,u·1ow:a11'1ia tych 
spmw zdarzJagą s1ię wypadJkii :powiermn~ia odtpow'iledlzia,11lloych s'tal!lowislk: w bilbJio
tekiach ludziom ndi€!P06:iadagącym !PO!trzebuyoh :kwaHfilklaiCj:i. 

8. Z olkarz;j~· 40-·leda neszego S1.owall'"ZYSZ€111ia -oprócz uroczystości central
ne(j w W6!I'"sZJa,wie dn. 10 XI 1957 - ZOSiba-ty zorgani2lOWJai111e olk·o1i.cz:nośc~lowe ze
branlia .lub •a!k.aoemie w ,pos~Z~C~Z~e"gól:n(ych Okręgach, a: poruadto 25-26 XI 57 -
Sesja niaJU!k.o'WiaJ w Gliwicach, ,przygotowana pr7lez Sekcj-ę Bi'bliiotek NauikJorwych 
i BibHotelkę Po1i.tecihnti'k:i fi'lą~iej. 

27 XI 57 odbył·a się w Warsmrwie rw ramach roku j.Uibileusrz.oweg0 Bilblilot.eki 
Puiblk.z:nej ailmldemia 1ru CZICti FaJ1.1Sftyna Czei"!Wil(iiQIW\Sikie,go. zasłużonego dyll""eik't:ore 
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tej Bilblioteki, zorg.a:n.i~illlal przez ZaTZąd Główny St.ow:ar.zys:mntila j Karnitet 
Obchodu Jubileusz;u Biibldot€1k.i PulbHcwej!. 

9. W z:akl'e:Sile okOirlitalkitów między.ruarodowych JT161my do ztaiilotowania nastę
pujące s:pmwy: 

a) Z il!lJilc!ilaltyrwy Refemłbu Sjpa"aaW Mi·~~ wymilai
fię delega.:::ji pomiędzy SBP e Fedel"a•c.ją Stowarzyszeń B~bl:iotelkarzy Jugos!ło

wiiańs•kLch. Dele~aoejoa opols.ka·. w której wzięli udział 3 czJonJkowie Ptreztydliitlm 
(kol. Horodyski, Wiłczyński i Dembowska) oraz kol. Janina Grabowska, prze
woc!.nk.z.ącla Z-arządu Okręgu w Lublinile• .i lkol. St~anisław Galbcyel, I[Jrrz.e•woodnl
cząqy Zlcmv.ąldiu Olkiręgru w Rzeszo/Wie, .pnJelbyw!ałoa w Jugosiłiatwtili rw oikireslile od 30 
metia do iJ.4 C7Jffi'W::a 1958 i ~leld.zJ.IIG W1alŻIIlli:ej:SI7le bi:bl:iortJekii w BelgrmJd'ZJie, LU'bla
lllie, Z!łg[7Jelbi/u, Samjoewie d Rilece. Przed/Sitlarw~oi'€!le SBP 1bylhl IPl'Z.YtimoiWmi jl8lkio 

ofiiC(jatlam :I'Iei[Jol'I€Zel!lo'tiaJCÓia bilb[:i1Qfteka.II"S1lwia :pdls:ktilego ibalrdJzio uroczyśde przez 
kJi.ei"QQWWIloi.kÓW ilmlttll.bry I[JOOI1JCIZetgÓilnyoch :rle!PUObl<iJk J~OISiłafwiJi. 

DeLegacja 'bilblioteilta:rzy ·jugos•łowioańSik>ic'h złoiJana IZ 8 osólb, z 'kitórych 2 re
prezenlbowoały Za:rząd GłóW1!1;y Federacj1i, a 6 - Stowarzyszenda [pOO~ólnych 
re:puoblik - rewiz,yoto'Wlał·a nas· w ICZ!3.!Sii•e od 27 VI do 12 VH 1958. Goście jugosło
wilaińscy ZJWiedrlli'l:i Wa['szarwę, POillilań (:z Ja!I'OC<iln•em), WY'~e i Kraików. Byli 
przyjęci prZJeZ W:icemin~·st!fla Kultury i Sztouki E. Mama .oraz ,przez Przewodni
ciZącego Prezydium Rkł'czy Narodowej m . .l{rlaJkowa prod'. BOtilliecik~~ego. 

StOWkl.'f'ZYSZ€111~6 olbu iki"a•jów mają ZIBiffiiar ZlaiC!Leśiilioać na!Wciąmne lloo.n'tlalkty 
i ikionty.n!Uować wymiooę osdl:>ową. Ze wz;ględiU I1J8. to, że 1111&\>~ delegacda skła
dała s'Ię w tym roku z 5 ooob (poiil!i•ew!ari: IMmisterstw,o Kulitury i Sztuki nie zoa
twrerdZiiło wsozysrtJk•ioch Wlnli'OSków ~głosz.ony.ch :prz·ez Prezydlilllm), a Ifoby.t dele
gacji wgall'lliizoWiamy był na zas•aodz.ie w)'lmiany bezdewi:llowej, p!I"zy następnej 
v.-yrrrui181Il1iie będ;zliie IITlKl!gło 'WZiąć ·Uidzdlatl o 3 IQISIOiby wi'ęoej rz; n:asfl.IE\i slmoirl(y!. 

b) Na pods·tJa•wie wni1001ków zgłos:lJO;nych przez Zarządy O~ęgów Prezydium 
wys1tąpil!:o dio Miin•is1.leirstwa Kuiltu:ry ·i· Sztulki o przyZ!l1all1lie stzy'I[Jendliów zagora
niczrzych •kiiJJku •k·o'le•gom, a m!oamowic.ie - ~ul. Ewicz,owi z BilbłiotlekJi Miejsikiej 
im. RJaczyń:slldch w Pozrua01iu do NRD, :kol. J. Bffi,żew1ioz z B~bl'iJotekli PubUcznej 

m .. srtl. W~li'srzarw:y do ZSRR, lml. St. Jarnęlbolw\slkilelj z BilblJIDteki w. ŁopaciDsllde
go w Lublliiiliie do BellgJń~ k:Oil. K. MU!Siilolłowd z BilbliiJatlelkii Sląsk!iej do AuStrńd \lulb 
Szwa•jc·arri'i i kol. LencZIOWSikiemu z Ośroodika Ksztlałcenia B'i·bLi'OteikJaJI"Zy w Jaro
cinie do zs~. Wlllioslk!i te ZJOSOO!ły zała!twi•onoe I[JOZytywnie. 

Williloskit zgłooz.Oollle IPTZJez Okręgi w si[Jrnrwie kolegów :pirnJCIUjących w lbihlńo

tekJa,ch podległych innym I"esortom będą ;po prreaooli.zow811'1i1U prrez s:poecj.alną 
komisję .przesłane z p<opaJI"C'i:em SBP do odpowiedl11kh mi!Il:i.etel"SStw. A!by ZIBjpeW

n~ć włlaści'Wy dolbór lkandyootów. Prezyd~IUm op.rosi Zarządy Okręgów o przy
syłatniDe w iiJIIVzyl)IZrośc~ rw:lliOOsków diolbrz.e ~. lbo ~Okręgi 'WY
kBIZywa:ły .noadmłe~ Eilbern'lli2'lffi i występowały często o stypendia dla osób 
o nierwystencmj-ą.cyCih ikwoalifilkacj•aoch. 

c) Hed'ernt SpraiW Międzlyruarrodowych 1!11Biwiązał kont,aikty z bibliotekarzami 
Stanów Z 1jedlnocZ/on;yclh i ikomuni:kua•e, że -i•stnieją możliiwośOd Zlatrudnienia 
w kilku bilbldotekech ameryllmńSikkh bilbliotekar2ly polski'Ch. ·którzy jednoalk mu-
szą soami o[P'łoa~Cii•ć podll"ÓŻ w jedną :i d11u.gą Sltr·onę. · 

d) W Z'Wliąz!ku z aiktruełrcym u .na•s ZJa,gadnieTl!iem powołan•ia Rady Bibli'O
łecZIIlej do :koooordynecjli :pol'iltylm 'bilblio1JeC'ZIIlJ€'j Referat Sp:rnw Międzynarod'O

wych zwróCiił sńę do stowarzys:reń 'bilbldloteolmnskich w 15 kil1adaoch z prośbą o lila-
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d~ił.aalie ilnfo1"11111aCj.i o arge.ntimcji bilbliotelka~rStwa w tych ~ajach. Otrzymane 
odpoowi.edzi /będą ;podstawą do qpmoowlłiillira iporów.ruawc:zJego przeglądu sytuacji 
bibliobelk:aTs.twa !!liCI; 1lelrerliie miiędizylllarodowym. 

e} KJOmlisda Statyscy~i <JiPTaociOwała U'V'Ja;gli dio wydoawnilotw.a UNESCO ,,Pro
du!k:CI.ia w,yda'WJ'lli,cza w lata•ch 1937-1954 d: tlumaJczen•ia w o~es1i•e 1950---{)4" 
i ;p~łla do UNESCO piosmo oprZieldstla;wi:ające sta.nowislko" Bolsllci wolbec pro
blemów mliędzyn.al!'lodowej statystykU lk.siążekl. 

lf) W od:poWiiedzJi. .na ankiety Mi~dzy.nar.odowe>j FederaJCd!L Zw1ą.zików Bi
bliotelkarzy .(JIFLA) p17.1eSmno oi;nLOTIIlacje dOltyczące -WJgradJllliJenoila II"ep~odulkcjd cen
nyiCh ob:ielk:tów boilbHotecZillycoh w !Polsoe., qpmcow.a.ne orua !Proś-bę SBP {P.rrez Za
lkł.ad InformaJCji !N.aruk.owej Bifbl.1oteki Namdowelj oro:z d.e.ne doty•czące kwaliii
ikacjli! i! flljpiOIS!aiŻeń biiblilotelkoa.rzy polslki~C'h. iprzygrotowe.ne <prZiez ikpl. H. W'ięc
kOW5iką. 

iKońrcząc orrna!Wiialll:ite iSjpraw Zlagrnnicz.ny.ch podaJemy d1o WlioadiOin.ośCii, że 
w 1:€tgorocznym pos'iedrendu Rady MiędzyillatrodOWTej Federacj:i Zwją:z.ików Bi
lblioteke,rz,y, ikitóre odbędz.Le sdę w Madrycie od 13 do 16 {Pra.Mz~Jernllik.a 1958 r. 
Sbowarzysz.err.i·e będzie re:pl"'e:zJentowanre .pl"Zie!Z :k:ie.I'OWTIJika Reteratu Spra!W i\'T!ię
dzynarodowyc!h 'kol. Hleb-iKosrzJańSką. Del~a1JkJa .IllatS·za ponOIW:i ZJaiProszenoie Ra
dy oiFLA do !PoiLslkli 111a mik 1959. 

10. Wres;zci•e j~cZie :.Wcina d.nJicmmacje z rzędu SjpreW ,.lbyotowych'·: Biuro 
Zar.ządlu GłóWI!llegp uzyslmł>o. ;rua:resz.cie włrasny 3-izJbowy lok-.all IPI"IZY .ul KIOnop
czyńJSJ}{li•~o 5/7. l'JaJjmowalll'Y PO!PI"l'lednJi'o pl1Zez DI"Uikla.rlllię Bilbliot•elki Narodowej. 

IV 

PodsrumOWJa:wszy w ten SPIOISÓb wy.nilki d2lita~alni01Śai na.s.z'ego StJowa,r;cys.zema 
w osta;tnim okres:ire cl'Jas ;prZietjść dlo cha.rnlkter)'lstyk:i .ogóLruej sytuaqjd Jliaoszego 
bi'l)futelkJaMwa, alby :z.dać JSIOiblile ISIPIOOIWę z mdań, jallcie !Siłlqją {PirnE)d ll1Jallll.i i rz.B

st.all'llo!Wi!Ć się na·d sposolbamm .i śr.odiiDami reaJH'mcjil cyoh zadań. 
UŚWiiadamiamy sobie wszyscy; że nra.s,~ój, w }alkim· zelbralliLŚITIIY s~ę dozista.j, 

jest nacecłJJo,weny obaową i troską o dalsze Losy na,gcyoh b.iJbJ!i'Otek:. Ten pesymi·
scyczny l'laiStrój jest joalk najlb:wdJZiej uzatS<ardlruiiOiny, ponieważ n•ie wid7Jinny po
myślnych peT~spektyw r,ozwojiU dla Illa!SZiej praocy, ·aJle przec'ilwnie- ~olt)'lkamy 

w oil'iej lllllli coroaz wi.ęks.zoe tl!'ludl'llościJ. Bo ti12'Jeba sobioe wyJ'Ialź.Illie powreld:zli.eć, że za
równo w z.atk.res~ie SipraiW organJi7Jacyjll(Y.oh j1alk ti s,pr81\V preTSrOilllalnych lb1ilbJ.i.ote
kkllmtwe polstk;iego ttystępuje od' szeregu lat sta·łe oofa'Illre się i oorn.z rwięksozy 
chaos. 

:Sjpmwą Ziasla.Jdonlkzą, p()()sbaWOiwą, •ord któPej uml.Jeżn:iono' j'E!Bot l"OZWój lbihl'i'O
Ibelk :i! dCih IJ.)IraJWlilcNiowe fl\lll1lltt:il()l[l)()IWalnliJe., deslt :jediiliOŚć pdl.iltylki· bilblliioltieczlniej IPOO
stwa. W naszej eyOJCie, która w {Pełnoi zrozumiała 1i doceniła wagę czyoil!ll'ilJro. orga
.nizacji i koordyiniacdi we w.szystkiilc:h dzired:zinach żylaira społecrt.111oeg.o, posttulatu 
tego nie 1:rziełboa· UZJasadn.ilalć. 

W dziedzi:Il'ie bdibJ.i•o1hekars.twa p011lr'izeba OII"garrti'Ziacj·~ ·i ,IDoOTdy:ruacóli wypływa 
z fa1ktu, .ile ws;zystlkiie bifb~i,ote'k:i :niiezależnJile od 1ch typów •Dro:Z różnfuc w meto
datah prniCy madą :s2'Jel'leg WSIPÓlnyclh proibl·emów 1L WS{PÓlnlle cele, ikbórych pełna 
reaJi'z;acjoa m{)Żo€ być Zla,pewruilonra }edy.ni-z pil"Zie•z: nrajśoiśl,ej.StZą wsipółpr.acę. 
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Prawidłowo .zol'gall111z.oWGilla wspóbpr.aca •bi.'b1totek róŻJieyah sieci, tj. bilbli'll

tek sztlro~ch, p10IWS7lec'hrzych, tnoa'l.llirowyc'h li fachowych, stanolWi jeden z :p.Qidsta

wawych WGTu:ników rozwoju ośW:itaty, kultJUry, llliallloki 'i goSjpodoarlkii' w.spółcze

snych srpołeczeństw. Wsrpółpro,oa .bibLiotelk powinna .oibejmOIWać ta!kńle s,pr.a•wy 

jalk 'llmi!P·ełlll'itallliie !Zbimów (7JWllaiSIZcz.a ntalbyowGIIllile tlitereibllll"y 7Ja·~raJillii07Jnea), cen

tra.tne Jmta.Lo~i, słuilba .ilnf.onnacytjno-ibi'bliog.roa•:łlioczrua i wilel•e łnnyc:h. 

KonJioeocZIIliOIŚć ilmordtynoacj'i p11acy b~lbliiotek jest od dlaw.na 'LliZII16Jl1a 7«1· girlalnicą 

i w ·k.rtagech o różnych ustroojoa•cih istnileją orgaey pow.ołoaoo do tej koor'dyn.a-cji. 

Wysrmnczy tu wymte111i'ć ·z jednej str10niY Francję; posila:doa•jącą od lkdłkunastu lat 

Gen•ere•lną Dyrekcję B~lbliioortJek w MimJislterstwie Oświ:a,ty, :z d.rug.iej- .np. Węgry, 

gdzii~ od r. 1953 is1111iileje rprzy M'ilnli.siloeii"stwie KultJury Kraojorwa Rlaodoa Bibl1io1Jocz.

na., czuwająoeoa .nad wszystlktilll1li· ibilbliotekami:. 

W Po,lsce nalt10mias1: II"ozwój sytlllocj.i w zallcr.esi·e '()]:;gani'Ułcjli bilblJiotelk od!by

wa się w kieruniku oodwr,Qitnym n:iż na całym świecile. U l1!alS m~lo3Jl1owli.cie dekret 

o 'bilbl•iote\kacih z r. 1946 - etoanowli.ący ~ediną z. podstawowych ~dolbyoczy Po.lsold 

Ludowed w dzliedzli!nlile 'k:JUJ:tucy - 1\VPOOIWadz:il jedlnoLit;y nadz.ór ntad :polityką 

lbibi.ioteciZIIlą, wylkotny'Wiany do .r. 1950 przez Naczelną Dyrekcję Bilbłiootlek w Ml

IIl~ISiterstwie Oś~lalty, której łkilik.uletindlat dzteJ:~i'l'Illość dOjprowadzliłia do ro:zlkwli,tu 

·bib1i.otekensltwa - zwłoasiZICm powszechnego. Lata nast®noe porzyn1105ły jedlilak 

lf'o2'lbide obilbl1ii01Jeik pomiędzy rome resorty li t:a doeoe~t.ntl"lalimcja zarządu edmi.ni

s~yjllloego odlbJła slioę ujepmie na ldoalsrzym roiZWodu lbilbHotelk, osłoalbHa, a nawet 

rooerwam ic'h łącznOIŚć w sprawach :rneryto:ry·cz:nyteh i utrudn'i!łe· dch współpracę. 

Wpro..wdlzlie ustawa z 31 X 1951 r. prnelk:aiZiałia Milll·istroowi IKułtJUcy i SZJtu'!Q na

czeliny nadzór d· OIP'1elkę nad wsrz.ys:tikli.mi lbilbli.!OIIlak.ami, s,proaiWOWtalllą uprzedini'o 

p17.1ez lVliindostra Oświlaty noa mocy doe!kretu o bilbEioteka·coh, eile· w p;ralkty.ce Cen

tre:Ln;y •ZaTZąd_Bilb.Hottelk z,ajmowalł slię tylko bitbliotekiami powsz,eohnymi podle

głymi Mi.lllltstell"Si!IWU !Kultury i SztU!klil. 

'Dalk więc s·tqpnli.Jowo doszło do C'aiłko'Wiiltej decentrahl:ZOcj'il politylkli bilbootecz

nej,, co w:pływa joalk noa.j'boall"ld!zliej ujoerrun.i·e oDia: ·k.oordyilJillcję praiCy bilbliofJelk, rpro

wadzli d.o l'OIZdraibnioalllilaJ li maJ."IIlowoao!'li'a wys'i'ł:ków, oa· w konselkwlerrlcjli do dbndża

ll!ie dmtałal.ności lbilbEiloteki. 

Bralk d>edlllołd.tej poliitylkU: bilbli.otetc:llllej otdlbi'ja się ujemnoile .ruie tylko na 

pracy fbi!blli'Otelk, eile II"ÓWni;eż 'DR .spraiW.adh :mwOidu lbilblii01Jelkial!"słkiego, utn:;udma 

prawne uregulowanie stanowiska zawodu, orpracowanie jednolitej ,pragmatyki, 

uSittai1enie !kWiaiJ!ifulkiaoj'i i! msad srzlk:ol1elnlia. 

Zdadąc s~o·bie srprowę z tej ·kla!taswofaliilej sy1ruacji bilblilotelka:rze wsrz;ys.tlkkh 

sdieci doo\rnalgają slię noa ws:zystlkich zj,a.zda.ch li koniierencjtach powoiłen.i'a facho

wego o~aiilJU, .który by lkoooll"idy;noiWalł !p01ityikę l?ilbhlotecZI!lą w sikali kr·ajowej. 

Nta\]dobttnileljszy wyraz 7ll18·laizło to w jednolll1Y!Ślnej uchwale Ogólnopolskiego 

ZjlalldU Bilblli'OlOOlml'Z[Y w r. 1956. 

Memcxr.ioa'ł w SIPrawie utworzeno:a PII"ZY Prezesi•e Rlady Mi.iruiJstrów Rady Bi

bH'Otecznej, slkładoająoej się z ;prredetoarwidelli wszystkich sdec'il ib:lbliotl.ecZI!lYch, 

złożyfu Stowaii"z.yslZlen'ie w r. 1956 Prezesowi Rady Miiilli'Srtrów, a· w n 1957 Ko

rn:i.tetlowli. Cellltm•Lnemu PZPR li Kom~Stiom Sejmowym Ośw:aty i Noau:ki OT'az 

Kultur.Y ·i: Sz~il. Meanloi'itały rtJe rpozoslbały dotychcza:s ·bez realnegto rdru1tatu, 

cihioć Sejmowa K·o.m:i:sja OświJaJey il lNOOilci 1n1a pooiedzJellli'U w dl!ldu 7 X 1957 po

wz:d.ęba uchwałę s'twi:erdZia•jącą rpotr2'leibę jp(liW(lłama ceil!tre,1nego m-garnJU koordy

nującoego politykę lbilblio;t,eczną. 
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W łleti sy.lru.aicji SBP, uzyslkatws:z;y od ~ Mdtrui.Sitersrtwa. KUJl•lruiry 

i S7JtUJki {w drui•u 2 X 57) ZJa'Pe<Wllli•enie, że Ministerstwo .będzie sdę srt:areło w :myśl 
pos1Ginowileń delcretu o tbiobli.otelka·ch olbjąć OJPi•eką merytoryczną wsrzys:bkj.e bi
bHobetlci, zd•ecydaw3ło s•Pę dążyć do wzmo•cn.ienioa pozycj·~ Depar1Jalllleiltu B!ilbli-o-. 
tek w Milll.USłersttwie Kul't;ury i Sztlutlci . .Przy wspó~pr:acy Stowa.nz.,ys7lelli·a Depar
taJilllenrt Bilbłiotoek opTialoOIWał swój plan ;pl'acy na rok 1958 uw7ględniladąc w nim 
LSJPPawy nd•e cylilro biiblLotelk ;powSZJeehnych. 

JedinJatkże w osbatn.im cz:aiSU.e zo.s·batły porZJąpti'IO'WlaJdziOirue w M:nilStel"IStw~e Kul
tury li StztJulk.i' posunięC'ita OII'ge.:ntiZ~acyjne, kJtóre .ni•e ty~ko przekreślają wsz·elkie 
mOIŻk•woś·ci I"OZStZerZJeni:a koiiiiPetencjd Mi:ruistJerstwa Klułtury •i Sztulci, ai·e sba
wiadą w nie~·ieez.nej S(Ytnltaeji. 1111a·wet bilbllooteki powsZJechne. Mdiarllowic:ie za
mądZJeiilli•e Min•istm· Kultury li Sztukli. z dnlia 5 wrześn:iia 1958 r. w s;pmwde z,mian 
org~.tni7Jalcyj.n~ch w Mi.n.b•ters•twd•e Kult~ •i Szt'Uki: zdlecydowaJ.o o połąc~eniu 
odtrębnego dol;yjchcZias De:Pe.rtamentu Bilb~i.otelk z D€JI)tart:amentem Prncy Kultu
ra:lno-Oświta·tJowej w joeden Depa~rtament Bvacy Kultut"a.Lno-Ośwoi'lł'to<werj i Bi
bl'iotlek. ZostaŁo ·to ,PTIZI€1Prowtadzone wib11ew op:imJid obilbllitotetktarzy, wyl'aż·onej 

w Żnernoii'Ii:ałe Stowarzys.zenita do tM.inistroą Kultury i Sztukd z ·dtllli•a 8 v:Iii 19;13 
omtz: przedsrbawdonej temu Mitn'itS'troW!i p11Ziez delege1cję Stowarzysz.enJia w dniu 
19 VIII. 

W tej soamej ~mwi•e i1n!;erwer11iował•a w KC IPZPR wspóltiJJa, delegacja SBP. 
Zwd.ązjku ZeWlOdowego Pracowlllilków K·Uiltluiry d Seklcji Bdlbłio!Jooznej Zwdązku 

Noauczydel·Sitwa iPiolslkiego, ,przyjęta dni•a 6 V'LII prrez sek1'etarza KIQIIIlohsji Kul
tury tow. Daniłioi\VIicrz:ta. Delegtacjta. uzytStkta~a wówcza•s z.a[>ewrrlli•en~e tow. Daniło
wicm, ~e spmwa mmi•erz.001ej Hkwidtaocjoi Depa!I'tamentu B.i!blJiJotek w MirustJer
stWiie Kułtury li Sztukli będZJie joesz.aze kol:lJtSultowanoa z przedstawicieltami na
szych o.rgani.xatcj'i. 

W memol1iia1e ;prwdstawi.~ w omawitanej sprnwli:e wylk:azywal:iśmy, ;;e 
zamd!erZIOIIlJe JPO'łączenie Zla!I'Ządu llllaJd lbdlbl.i-otetktami• poWS~ZJechnymi ooa•z śwdetlka
mi i domami okuLiruiry stan'O'Wii. .groźne ;nJieiberzJPileaz;eństwo dJ:a prncy 1b'ilbliotek 
Zadanita lbd'bliotJek •p.ole,ga:ją !prZJede w.szys•tJkiim na upowszechilliandu oświety, na
wiązy:w~anitu do metod s•tosowarnyc'h w s~ol·e i llla kli•e11owarrliu l"IUIC'hem s-ystema
tycznego stamoikSZlbałcaruia. świtetFi•Cie ;nJatomi>alstt dążą rncZJelj dlo dos.tall'C!Zia:n:ia 
atratlrejti mzrywkl()lwyoch, tk:tóre tyllk_o wtedy mogą mi·eć zn,aąen.ie wych'Owawcz:e, 
gdy są orgatnliJzJowatne !I)rzez personel o uz.diollniellli•ach a;rtystycznYICih d od,pow:ied
nim przygotowoan~u. Połączeni:<.> •bibliotek oo św.iletlicam.i: zneiCznd.e barnziej osłabi 
dzli:alla·lność ·biilbliiottek niż wzmocnti• !Pffiocę świ'€1tlilc, które mi:mo w~eltkich niClikła

dów nta ich wy[>o.s•atilenie 111ie spełllli.ają dotychczas swąj I"'lli. Bilbliotekiii ntatto
an:iast, pracu1ą·ce w o wiele gorszyeh wa.r.unkach, mogą się wytkta::nać dużymi 
osdągndęcJami,. 

-W każdym rnzie - rurwet za:kładając, że ZI!Il!ia.ny o11gtaal!Lmocyjne w Millli
stel'stwie Kultury i ISztUikJ. nite WJPłyną ujterrmie na rol'lwój lbLb~iotek powsZJech
IIlych - trzeba stwilel1dzić, że dolronan.:e ·tych •Zlffii:an oZlllacze. l"ezyg:na.cję Mi.ni
S'ter&twe Kiultury i SZJtuki ;z. 'OddZJilalywru."lli·a n•a ,po(IJi'tytkę bdlbldotecz,ną w szersze~ 

Skali, co sbaiiliOwd w pra~tyoe 6JI1JU'lowa•rui1e postallliOWJ1eń d•elkretu o lbilb1Lot•ek•ach. 
'11aik więc w 12 l~a~t po. wprowadreruiu tego dekretu, który otw.Lamł bilbliote

kom jak i0011P<>~.śłn:ejS(l)e perspelkcywy rozwodu, lbilbl'ilortlekalrstwp połskoi.oe cof
lllęlo s~ę feJ~de do slbaiillu, w j.alkilm IZilllaljdoWta•ło się w okresł1e międzywojen

nym. 
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Brak j<ednold:t1ej poUtykd bibloiotecmej odlbi•joa się ujemnile ne. działal!nośoi 

wseystkich Mbliotelk, istni.e(ją jednaik !P'Oilladbo -jes7JC?Je ·~nrue pr.cyccyny hamujące 
i dez;or~uj•ąoe ;pnaoę •biibliiotetk: sdeci podstawowej, tj. <b:i•bliotek: ,pows~edmy"Cih. 
Chodizli. mianOW'icie o .s:.vtu•ację :pehS'OD'wl.rl!ą tych lbilbliioflek • 

.J•alk koliedzy w.iJed7.ą, ;pr7Jez szereg IITlli!esięcy trwały .sbaralfli·a o Wtprowadzenie 
nowelj s•ilaJtJ1ti płlac dla bilbliotekar.zy ;bilbhl•otek powszechnych, którzy sba!Il'O'W'ili 
dotąd lrulj!lldtiJej ll.liPOISailoną gru,pę mwodlową w tkraj:u. 

Nisikie upos>aJżeruila .s1laiły się przyczyną mas10wego ·oclpływu wykwa.IHfiikowa
nycll pracowni:ków z bilbHotek :l)(JIW:SIZeChinyoh ·różnych SZJCZJebl'i, częśoiowo do 
srzk'011nJJctwa, części<>M'lO zaś do ~ua>ełndle 11!11Ilyoh zawodów. 

WpraiW'd71ie ~ka ·UIPOOaiŻJeń dla biibUotelk•al'zy bilbliotek ipQWSZJeC.hnych 
rostam w ·osrtla1:1Il!ich dmieiCh zreaHzow.an~a, aJe stra:ty per.sorualne porui•esi'One przez 
bi'b1ioteik:i lnie będą łatwe do nlajp'OOIW.łen'ita., tym ooro7Ji:ej, że - jatk już wspo
milrua1ismy w części .stpraJWozd:a'WICrrej - w.~ełu wyok.walifilkiOW1aJilych bibliiQitelkla
rzy mus;ioaiło ode{jść na• emeryturę. 

Ten ogóLndle za.rys•ow.aazy Olbraz sytuoacjd w na:s~rej d:zńedzi.Jrui1e zechcą 7lapewne 

lroLedzy :z :różnyldh ośrodków ~ dtaiicyiillJi •.z.a10Z6r'p~Ilii.J~tylmi z 'WłaS!rcy1dh dK>
św.iJad.czeń i z 1;ereruu swCJijej iPrecy. 

Dysikusja•, iJct.óm s:ię dzis.il<uj ro2'JWiilniJe, IPOW'in!Illa doPl'owadzic do rwytyczeni:a 
dróg i metod dalsrej IIW.S7J€!j dziJałalllności, d:o wys.nnięcda :POs:bu!latów ii. ustalenia 
~ooobów ich :silru1Jelc.znej a:-ea~liziacj'r. 

Mamy illiad:zńeję, re zaproszen.i' .na dUsi~ejs.ze :rebrotlliie IP:rzedsta'Wiiciele róż

'1lych resortów oraz Komisji Sejmowych Oświaty i NaJUki oraz Kultury i Sztuki 
uznają sł!u.sz.ruość ;ruaszych postulatów i pomogą ne.m rw •ilch zrtealizorwaniu. · 

Jesteśmy rówruież pr.relmnaJilli, ie koledzy rerr:>rezen.Wjący tutaj zaprzyjaźnio
ne organ~,z,acje - Związek Zawod01wy PrncOIW.TIIi!ków Kulbury i Zwi'ą'Z!ek N61U

czycdielstwa Fols<ki~ego - udz;ielą całlkowiltego 'P<J!P'Chl"Cm naszym wySitą,p:ieniom. 

PLENARNE iPOSJEDZENIE ZARZĄDU GŁ. SBP 
ODBYTE W WABSZA WIE DNIA 11 X 1958 R. 

Zeibmniie p•oiŚiw.ięoone /było omówilenii-u dwu zagadnień ważm,ych dla biblio

tekalrtsltiwa fPOOslklie.go, a. m!iaarow1Jcie l. !SIPII"lliW'ie 11~1 ~ Dąpall"
tamentu tbilbLi!obelk rw Minis•!Jerffi.Wiile Kultury i Sztulki, 2. koniecznoś·ci powoŁania 
do żyda orgJalllu :j:edn•olirbej poJ:i.tylki ibibliilotoozne<j ,państwa. 

Ze względu na don;i'Osłość protb1ematy\k.i na. 7Jebranie ZCIIPT'OSZ'Oil1o Wicemini
stra Kultury d Sztulk·i: Z. Gta·l'IS'Ilealdego, ;prZJedstxł•wiclilela Wydzliału Kultury KC 
PZlPR, prnedLSitlawdcile1i l'l'liill1iisrtens1hw Kcltury i Sztuld, S:oclrolniclwa WyżsZJego, 

OśWiiGty, 100a1Z K'Oilll!i'&ji SejQ'IliOIW}'Ch, Zw.iązJku ZEirwodlow~o !Procowników Kul

tury, SekcM Bdlbliiotek'aii"sikiDej Związku Nauczycielstwa Po~ilego, a taikże przed
stawidel:i Pl'lłiSY. 

Ob:rnrly .zag~ari>l: .p.rrewodind·CZJący SBP kol. HOII'Odyslkń" witati!łJC przybyłych 

g.oścd. i pod!krleśl'ają,c wyjątkowy cihGJmkteT" IZlebran.i:aJ. Po wys!ł:uiCihaniu sprawo
zdal!l.ia SeUm:<etoarm Gener1aJnego 1 'głos zalbroł miln. Garstookli, który !Przedstawił 
pu.nlkt w1d.?Jell1iJa• Min•is:te.rstwa !Kultury li Sztuk.i iilQ SfP1"31WY JPOwiązBin.ita: pracy 

1 Pe1ny tekst 'PQidajemy oddzielnie na s. 14J--..151. 
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lrultn.walllnJo.-ośWiiatoW'ejj .z (p!I"acą bi,bliotetk. Reol'gElln!i.mqję w <I!PaJreoie ll"esOII."tu 

móWK:a uważa m .sprnwę !I'IaiCirej dlmgorzędną, która wszelkre IPOdYktowana 
·byŁa .kOIIlie,cz,nośdą. Równocreśnde :jednalk 7Jo,s1talllJile ,powołana przy Ra,dzioe Kul
tury Sekcja b~bl'iotecZIIla, wyiPOStażo:na w dme uprn'W!lileni'a rw mik.res:ie k{)()rdy
no'Wiall'1ia :Poliitykd bilbLi'OitJecrzmej. Ml:nisterstwo widZii w tej dZiiiedz.inie WJi,el'e m
,gadndeń dio ro~ż,en.ila i chce je lrozwjąZJaJć przy ;pomocy StloWGII"zy.siZienioa. 

W wyn:lku TI'~'emile ŻY'W'ej dy.slkJuso•i, j.aik s:i"ę wywiąZiała ;Illa temat stailliO

wjSka Ministerstwa iJ sy.1ruJac(jd rw b.iJbllilot.eklarsllwliJe, pod\jęto ll.liCihlwa~ę w nrus~t~ 
jącym :brzm'ileni'LI: 

l. W z'Wiiązlk,u z mdiaoniami oświattowymi· lbilbN,o!Jelk, :których d.Ziiiałallność jest 

podstawą !Pracy kulturalno-ośw.ia!towej i pr.redł'1.1Że:niilem procy lkształc·erui.orwej 

szkół, ,Oira!Z z uwagi ara istnilenie ZWJai"tej :mwodowo kadry ,prncorwn:ików biJbl,io
tecznych - StorwanysZ€'Illi.e BibHoteka'rzy Plol'Skkh domaga .się p.rzywrócenia 
w Min:is,tell"sltwloe K~ul'1rury O: Sztuki samodzi,eLillej jednootkd biblio1Je.cznej podle
głej ibeZjpOIŚrednio MimetrOJWI.iJ. 

Przyw.rócen'i!e samodzdelnelj jiednootiki bibliotec:merj j,est rue.zlbędne jeszcze 
li dJe1lego, IŻie dleila1et o Jbilbłioteklacll JZ ,1'946 II" • .iJ rus,tawa z 1951 r. nalkładajją na 
Miln.istra Kułtury i Sztukli. obowiąZJelk. nli:e tylko ZCI'rządizlatn:i1a bdbl.!ioltieiktami' podle

głymi MiJJ.:i~>,terstwu Kultury i SZ!truki, ale d: rnru:lawanła kiierunlku pol.i•cyce lbiibNo
te<:ZIIlej rw o~ lk:rnliu. 

2. iNfez:a!Jeżnd,e od ,przywrócenia j1ednostki lbilb~iotecz:nej w Mnnlis1temtwie 

Kułtury i Sztukii, !która Wliinna. /być org,anem wylkonawczym, Storw<urzy.s.rel!llie Bl
Jb~i.IOteikiBI!"zy FaJskiich domaga się .utw'O'l"Zierrti'a O!I'g'aollJU, k!tóry s!ku,pi1ałlby nJaQwy
bitn.iejszych IPrZieds.tarwide.Li 1Whlliotek wszystkilch iy,pów dla. wys'LI'wa!Illira zasad
niceyc'h wni!'Osik'ów w rz;aJkire.s.i~ pro'W181dren:~a. jedrrollillej poJ~tylki bibUotec:Zillej 
w całym k!ro.1u. 

W 'CihwiiLi. oibe'c111ej StoW\aTZy.szen'ile B~bł~ore!lilllrzy P.011SikJiJch p1r:z.yjmuje pirOIPO
zycj~e 'Ut'WIOTzeni'a teg.o 'O~IIl/U IPI'-ZY Mdiruils'tr.re Kultury i Sztulki li rzgła.srza goto
wość współipl!'lll•CY !Przy UJt'WIOII"Ze:niu mego OII'galnill. 

W związkJU z wejściem w żyde z dlllliem l poodzie:rn.ilka 1958 r. nowego roz.
po~rządZ€1I11ila Rad:y MilUlstrów :o obeadiZ'aJil'i'U srbaJnowis!k w pub~icmi,Ych bilblio1le

kiach :P01Ws7Jochnych - zebrand uchwailili j1ednomyślniiie wnfuselk tej Weścd:: 
3. St'OWaJI'ZYLSZJenie Bibliofleika~rzy Po1slkiiah d.om~CLg,a .sdę, aby we wszelkich 

komisjach USIIJailia.[jących lkw!llii&ilkacje lbilblliotelmirzy UICZ€Stn'iczyló. :prZJeds'i.amcliJele 
Stowamysoonia. 

W d~a~lszym ciągu pooi1edZJenila zł<OIŻOn'<> ko!l.. CZJeSiławowi Kotz~'oiłowł, który 
z dnl1em l liiiP·Ca ;ZI"'€Zyg;Il!OrwiCLł 7le ISita!llloW.iSilm II"edalktona: Bibliotekarza, pod!zrlęko
wa!Illie za W'i~łetni -(od 1947 II".) 1lnud włorlxm.y w redeJgowa.nde 1tego czaoofl)isma. 
UZlllla:no siłuszność pii"O!POzycjJ Refemtu Wyd6wnócZJego, !by lkoltPoJ."ttarż rwydmvn.ilctw 
SBP p.ror..vGdz:ic p.ojprnez Zaqądy Olk!ręgów Stowarzysrenia i zLecorno k!o[. T.azbi
rowi pn;ygooowandle pro1ek:tu ir€lgu1aiiilliiiliU dla ~lporberów. Uchwa:lo111o wystą
pdć z protestem :PIZJeociw ruJeli!CZącemu sdę młllro'W!ide ,z wymog~a.rrui J{JWaJ'i:fika,oji 

biblio:tektair51ki1Ch ob.sad.z,eniu s~tamowisl]m dyrektora B~bUotekli Undwersyte.c'kiej 
w Plozrual!1iu. 

Na Z!ailoolńczen.ie olbmd ucihwa.lollliO zło~ć podziękiowanie '1w11. Skaii'żewskie
mu, !J)II'Zie'WIOidnlicząOOllllll Za~rZądU Gl!. 1Zwią~ Zatw. PI'GIOOfW'Illik. Ku11ru!ry,, 7a 

;pJezwY'kle ofia1me, ena-gicme i 'UWieńczone powodzeatiem zajęcie się pQPrawą 
wa!rullików pł~ lbi!bltiiQI~y w !plll!blli'Crzm!Yeih ·bilblliiDJtelkladh IPIOJWSIZledhlnyoh. 
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Otwierając posiedzeJl'ie Zarządu Głównego stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich kol. Hocodyski przypomniał zebranym, iż zgodnie z uchwałą po
przedniego posiedzen.ia plenarnego 111a porządlru dziennym obecnego zebrania 
znajdują się następujące punkty: 

L Komuni'katy z wykonanych prac, 
2. Sprawy finansowe, 
3. Sprawy wydawnicze, 
4. Sprawy bieżące. 
l. Kol. M. Dembowska, sekretarz generalny, podała do wiadomości obec

nym następujące komunikaty: 
Tekst uchwały IZ ostatniego plenarnego <posiedzenia przesłano do Komitetu 

Centralnego, Ministrów Galińskiego i Garsteckiego, do Sejmowych Komisji: 
Kultury i SZJtuld, Oświaty i Nauki oraz dnnych zainteresowanych instytucji 
(ZNP, ZZPK i in.). W pismach do Komisj.i Sejmowych wyrażono żal, że 

przedstawiciele ioh nie przebywali na posiedzeniu, ogranicmjąc się do wy
słuchania jednego tylko dyskutanta. 

W odpowiedzi na pismo Zarządu Głównego prZewodniczący Komisji 
Oświaty i Nauki, poseł Maj, zaprosił :przedstawicieli Prezydium na kOillfe
rencję, •która odbyła się 3 XI 1958. Ze strony SBP na ikO'llferencj.i byli obecni" 
kol. Horodyski, Dembowska, Remer. Poseł Maj podkreślił potrzebę stworze
lnia komórki koordyl!lującej walałmość wszystkich sieci bibl.iotecZI!lych i za
zna·czył, że zorgarriZO\V'OOlie przy Radzie Kulrury Sekcji bdbliotekarskiej będzie 
mogło być pierwszym krokdero do dalszych ipll"ac w tym •kierunku. Do sekcji 
bibliotecznej Rady Kul·tury i Sztuki dodatkowo ~łoszono 16 111azwisk kole
gów, reprezentujących różne sieci lbibliotecZI!le. Zgłoszono również projekt 
stworzenia sekretariatu Seik1cji IPI"ZY Gabinecie Ministra z zaZI!laczeniem, że 

SBP może zgłosić p~cję co do jego obsady .personalnej. 
Do Rektora Uniwersytetu Poznańskiego wysłano pismo w sprawie mda

nowania na stanowisko dyrektora Bibliotelk.i Uniwersyteckiej osoby nie .po
siadającej żadnych kwalifikacji bibliotekaii'skich. Pismo .to zostało podpisane 
przez !przewodndczący·ch dwóch 111ajb81I'dziej rm:interesowanych orgall1izacji tj. 
SBP i Sekcji Bibliorteaz.nej ZNP. 

' w miach 17-27 sierpnia 1959 r. projektuje się zo;rganizowanie w Jaro-
cinie seminarium ·na ·temat: współpraca ·bdbliortek różnych sieci. Według planu 
zostanie wygłoszonych 6 II'eferatów i 4 korefel!'aty. Koszt pobytu w Jarocinie 
(zł 11.60 dziennie) obciąży uczestnika lub bibliotekę delegującą. W semina
rium weźmie udział 60 osób, których lka111dydatury zgłoszą okręgi SBP. 

W związku z .nową siatką płac dla biblioteikarzy bibliotek !POWSzechnych 
udział •przedstawicieli Stowarzyszenia w terenowych komisjach weryfikacyj
nych został zapewniony. 

Do Mindsterstwa P·racy i Opieki Społecznej zwrócono się 'Pismem o autory
tatywną· interpretację rozpoll"'Ządzenia Rady Ministrów w sprawie zmiany 
stawek płac w bibliotekach naulkowych. • 

2. Sprnwy fi111ansowe zrefemwał Skarbnfk Z. G. - kol. T. Remer, oma
wiając na wstępie wyk0111anie •budżetu na .r. •1957 oraz podkreślając trudności 
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finansowe spowodowane podniesieniem kosmów druku oraz zlikwidowaniem 

centralnego mkupu przez Ministerstwo Kultury d Sztuki. 

Następnie Zarząd Główny zatwierdził jednogłoŚlnie budżet SBP na 1959 r. 

Kol. W. Dąbrowski, 'Pl".zewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, zrefero

wał obeanym bilans i rachunek wyników SBP m r. 1957, które 7l0Stały jed

nogłośnie przyjęte. 

3. Sprawy wydawnicze. Sprawę organizacji punktów ko1portażu zrefero

wał kol. Tazbir, wyjaśniając, że w każdym okręgu SBP powi111ien powstać 

pod kontrolą Zarządu Gł. punkt kolportażu. reprezentowany przez jedną 

osobę odpowiedzialną moralnie i organizacyjnie z.a kolportaż. Kolporter pra

cuje na zasadzie !komisu. Zarząd GłóWIIly jest w kontakcie z jednym kolpor

terem, inne ewentual.nie osoby są prywatnymi pomocnikami kolportera. Kol

porter z 300/o !Prowizji opłaca podaJtek obrotowy przy oJm-eso.wych obliczeniach 

i ,ponosi koszta handlowe. Brzewiduje się po dokładnym jeszcze ustaleniu 

sprawy z Urzędem Skarbowym, że rachun'ki będzie :podpisywał kolporter. 

Pornocnik rachunków nie będzie mógł wystawiać. Nad terminowym odpro

wadzaniem gotówki do Zarządu GłóWIIlego czuwać będzie Zarząd Okiręgu .. 

Sieć kolporterów powinna być zorgallliZO'Wana do dnia 15 grudnia. Formu

larze umów z kolporterami, okazowe egzemplarze wydawnictw ocaz bloki 

rachunkowe Z051m1ą natychmiast wysłane po zorganizowaniu punktu 

w okręgu. 

Po dyskusji, na wniosek koL Romanowskiego, regulamin kolportażu orga

nizacyjnego został przez obeonych przyjęty. 

4. Sprawy bieżące. Kol. Hleb-Koszańs:ka złożyła krótiką informację o swym 

uczestnictwie w Sesji Rady IFLA w Madrycie. Na posiedzeniu w Madrycie 

dokonano wyboru nowych władz IFLA. przewodniczącym został dr Hofmann, 

sekretarzem dr Wieder. obaj z Monachium. 

Omówiono (kol. Wilczyński) sprawę właściwej realizacji uchwał odby

wającej się właśnie Narady BibliotekaTzy Bibliotek Fachowych i Dokumen

talistów. 

Kol. Dąbrowski zwrócił uwagę na kirzywdzące pracowników administra

cyjnych bibliotek zarządzenie, według którego stawki dla pracowników bi

bliotek powiatowych będą się kształtować na poziomie stawek dla bibliotek 

gromadzkich. 
Kol. Hryniewicz i Ił Morszty;nkiewicz poruszyły sprawę zwalniania na 

emeryturę wykwalifikowanych hibliotekaTzy, IJctórzy powinni mieć jak nauczy

ciele prawo wyboru renty lub pracy. 

Kol. Horodyski fPOinformował, że dyrektor Centralnego Zarządu Muzeów 

powiadomił o możliwościlach przekazywania bibliotekom odbudowanych bu

dynków zabytkowych. Prosił przedstawicieli 0}{[-ęgów o zainteresowanie się 

tą sprawą na swoim terenie. 

W związku z hasłem budowy 1000 szkół kol. HOTodyski mproponował 

zgłoszenie w Ministerstwie Kultury i Sztuki postulatu włączenia do planu 

budowy w tych szkolach 1000 bibliotek. 

Kol. Nagórska powiadomiła o trwającej w dalszym ciągu na terenie 

łódzkim ,rywalizacji bibliotek sz;kolnych z powszechnymi. Na tym obrady 

zakończono. 
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SprawoZJda111ile z 'lw1ąjnej sesj•r R!aJdy ruaszej Feder.a~cj•i (FedemtiiOIIl .inteorna.

t.lanałe does assoac:art1o:ns dre .bi'bl:irotihec·ati•res - F1I.AJB ar~bo w wersji a!l1'gile1Silciej : 
Intern.a•ti.arna·l FE·::lerot:rorn o•f L'lbrarry Assoo:d•aotl~OIIlrS - IFLA), !ktÓII"e sri:ę odbyło 

w dn. 13-16 X 1958 w Madrycie, będzie z natury rzeczy ,J11iepe~ne, skoro niżej 
opoordi!)ii~taJrua będą:c joedYIIJ.'YIITI odleliegaltoelm SBP ISIPÓmiła się- :nde z wbaLSI!l€\i willlY -
o jedną dlolbę •i mogba• wziąć 'UJdziaił diojp~eroo w rposiedmn:ita.och srelkicyJn[Ycih 14 X 1958 
(w good;z. 9-11.;)0) •oraoz w pl€1!1Cl!rnych arbractrach zarmykiaojących s•e.sję {15 4 16 X). 
Reloacjoa musu się ,prz.et.o C[ll"'z:eć w :ZJnoa•oznJeoj mi·erze na materila.W.•ch z dPU!gioej rę
ki i• IIllire I!IlOre oiŚwiretlić SiP:OOfWY wszeochstoonn·~e 1 • 

Sesga sikupiŁa 74 delega!tów z 29 rkra~ów i 3 Oll"'g!ani:zJaroj.i międzyoruarrodowych, 
poilladto obsrerw~tQII'IÓW - zta.równo pr:redsrtawi!cirełi z Elll'OIPY, Amery!k:i Półno
cnej li Poolłou'Cl:nrowej jark Azji. W sumie było olloołoo 100 osób. A mimo to frek
wel!lcda nGJ posri•edZrenrilach rni•elktórych komisjoi: była ni•ez:byt łi•czna - wz!ęrom 

m. dllll. udrzliia'ł w l!ld•e?Jmirertrl!ie rżyowelj d •i1111S'1a"rulkltyrwrrej dySk.usljrL, ;madącej chralralkte!r 
koleileńsiki•ej wyrodramy myśli w gronie 4 osOb. 

Obirady ood'bywaoły mę w Brilbl•1otece Na'l."odowej, •imp<mują·cym gmachu 
o oa[1ch~tektull"Zre typ.owrej dla d:rurgłej polowy wi•eiku XIX, w salaoch sikoły b~bllio

toekia:rskiej mieszczącej rslię w Bilb~~atleoe. 
12 tlmrmils~i tPrn•co'W18.tło rów.nvłoegl•e w coią.g.u 2 IPoraiillnych i jednej po[połu

dl11i'OWej sesjd; formułując wniosrkti i urchWtaJły, dysku.toWtaoilie i przyjmQWI[ll!le 
na IPOSiredzendarch rpłoenraor:nych j131ko wytyoc:zme daols2'JeJj prracy Fedel'acjri - do 

czrasu następnej sresji Rady. 

oto :z:więzłe ich stresz.czenie: 
Sekąj1a rBribl•iotelk Narodowych i U.niwersyteclk1ch, na

wią:zJUją.c do ,pootafllowireń w:ioedeńslkirego KolOilcwiJum Boilbliote!k Naxodiowych 
{z rwrzoeśllllia 1•958), 1PO'Sr1la1I101Wiołia! IP~~rcmra•drmć aiilllciletę idrlJa. fP'OilJl'leJI1I z:as'ad orgtar 
.nizlacji i admi:ni:Sitrowoarn.La bilbliotJek IIlJarDOodlawych ~ 'Wiile~ich lblilbl'i10rtek naruko
wych. Wyurilk.i ·tej ra1I11k.i.ety będą podstarwą do opraocoWiarntira d'OIIrumentu wyjścio
wego do dy.s~ms•ji na :sresj'i 1959 r. Obok toego wska2Jano jaJko :p.l"lorblem d'O prze
studJ:i/QIWlal!llia 2Jalg>ardn:iren~ire decerrtraJJzacj!i w ZJarządzafl!iu 'POS.ZCZiegó1nymd zasoba
mi II kwest!re 'budoowniiCtwa rbifblioteemoego. Chod7li. o urz.,ysrkra!nie IPO!Pa.rcira 

U.n.esoco dla tycih .studtiów ewentua1lirr.i1e ,przez stwor2leni.e moiJliJwośCJi :iah publlilko
'W61IlliQ rw owydtaiwlnilcltwie en~ailroig'icm:yttn do dstnillej ącegro ju.ż Oll"'g.aaru rnruzeallJnd.c:go 
Museum. 

PunMem wyjśclia dllJa dys1k.usjd w Sekcji B i b l.io terk P o w s z e c h
n y c h był tekst Q,prnrcoWI8.111Y przez McCohr.ifrua Stand:.Lrds of public library 
service qgłosz:om.y w Libri 1958. S[lrrrawy lllornn dbowią2'lująrcycm w b.ilblliiOtelk.ar
stwdre !POIWSTZ'echnyrm (tlemat .pqp.rzedl!ldej sresji F1JIAB) n:~e omówiloiruoo w odnaś.ne:i 
·sekcdi SBP z rpooiWOidu LSJPÓŹ111i10n.e,go nadejścia rtego dokumentu. Oczywdście -
z.e S"Zikodą dla mas, jest :to lbow:i•erm prob1ema:tyilm obohodząpa l!1laS slp€C!j.ailn!iie ży

wo. Próc~ tego rozwa~18.1Ill0 w M>adrydre :zJa.gadrndenile norm 1-olkoaJ.owych referorwa
ne rprzez McColvtina•. Po wniesieal'iiU pewnyoh popro1W1€1k rpostalllo"WiioniO tekst ro-

1 Kony.starm m. dl!l. \Zie zwdę~o pro~łu sesjli: nooes.łalllego w połowie 
g.rud:n:i!ll 1958 r. 
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zesllać dio ·wszytStik!i'Cih. włonlków FederaCji. J>o ew1e1111Juai1Jnych ~j'aJc!h lll'2lU

pełnli.eń .rozszerwny d<Jik:umen.t stmllie :s-ię IPOtdstJawą dla dys:lrusji FIAB w 1959 r. 
wraz z dtrugim t!e.ks't•e'ITij, docy,crz.ą'Cym ll"'OIZW.qju dizdałaln<Jś•ci usługowej bibJ.ioltek 

!pOWS7JechaJ.ych. 
Podikomisja B •i b l i o t e lk D z i •e c i ę cyc h wyoretiła IŻyC!Zenliie, liil:by F lAB 

udziieLi~a joalk najżYJW.SI7Je€O poparci~ ddieo1 ltwonenda tatkioh ibilbliotlek Zle specjoal
nie wyokw.ałitillwwaeym IPers'OIIlelern bilblii•oteklarsikirrn. W zWI.Lązkiu z tym ocxek.ujoe 
się, ile :s•ekretacr-z genemlny FIIAB w ,po~o:mJ.Il11i,en-iu ZJe stowarzysrrenLallTlli narodo

wymi wyjaśn•i, czy istnileJe jlllŻ w llm:żdym lkroaju o7JeSIPÓł lbilbliotelkarzy btbLi<>tek 

dziec1ięc;ych i· ewentua>lni'e zoa:chęci' do utworZJe!IlJi•a. tak:i>Eti k•omóriki, !której prZie

wodnJcżący czy może raczej - przewodnicząca (skoro z reguły są to kobiety) 
nawiążą bezpiośrednią łącZIIl!oiŚć z pTlz•efWodillliiczącą Pod:s•ekcji FJAB (H. Woill -

HoJarrJJd::lal). Podselttjja· ltla dążyć lbędziie do j.aik: truali.rychłejiS:z.ego zorgawowoanie 

spotJk13.nl:a bilblilo!tEI!rorzy :SIP€JCja.Ustów w j•ednym z mi•ast na Za.dl!od\Zie, oaJby m. in. 

przedyslkutlowai: :SIP'O:Sób .ZiGJI)e'W'Il•ieni•a• I!IliOrl:Tiwie iblliS!ciej rw\S!PÓłP<I1acy, ll"'01JWYcłżyć 

ewentllloalną I[JIOtrz€1bę .a'Illkiety - mOIŻie w slkall!i. świ,a•towąj - o o:becizylm st1alnie 
biblilot•ek d:zl:ecdęcych 01!1a.Z 1PrZJewidzi1eć 'OdJpov.,iedn!ie ś.md:ki :ma1teri•alne, jeśli 

a'l'lil{l:oeifra wsOO.IIllie .urz:II1\3.Il'la m ceiloiWą'. Newilalsowo wtrącę, że wypaoda żaŁQIWiać, że 
jesZJCze 'l'lo:e mla z,o:r~alndzoW\am.e~ talki.ej lkom6rik:I w na.szym SBP, tY'm baTdzilej, że 

marrny f·aJch.owców z tEgo mlk:resu .omaz MUJreum Książki DZ1ilelcięcej, budzą,oo ży

we zadn~te!I1esowan:i'e m gnan.i'Cą. A .s;y,g.nnłi·ZIOJWlalny w ZJes,złoii"OCznym SJPNIWOZida
nciU FIAB P'OIStll'laot WS!ke,zywoa'Illi~a ;n-aljlepszy~ch ,POZY'Ci•L z 1i'ter.artuzy dziooięoej dla 

ich przyswadl3nl:a. w .ilnnych kraljoa,ch wydaj:e IS'ię obyć ba'l"dzo IPOCilągający. 

Komisja B i b l i o t e k S z p ·i t a In y c h sformułowała szereg dezydera

tów dotyczących przygotowywarnia !Illikrofilmów w :ró:lmych językach (JJJajle

piej 35 mm), ;prze2Jllacronych do wyświetlania dła chory·ch upośledwnY'ch w 

swobodzie ll"Uchów. RóWII'loczeŚinie !kraje czlonkowskde Unesco powi=y się 

=óc.ić do :swych mądów o uchylenie ipl"aw aUitorsikich rw odniesieniu do dzieł 
mikirofilmawanych :w .tym celu; !prócz >tego powii!lno się mdbać o :zmiesienie 
opła;t ceLnych oraz >transportowych przy rwymianie tego rodzaju mikrofilmów. 

Podkreślono wagę zbierania i'l'lformacji bibliograficznych o •bibl_iotekach szpi

talnych oraz rwszel'kich da111ych o apa!l"ailllllrze 'Ułarbwiającej obsługę czytelnikó'\\

v; .S1JPiflalach. WTes·ZJCie wezwano do ipl"Zepracowarnia tekstów Memoire indi
cateur sur les bibliotheąues d'hópitaux, pragnąc oipub1itkować w 1959 r. w Libri 
wskazówki dotyczące organizacji bibliotek szpitaLnych. 

W :loo!ffidsji B :i bHo>teik: Pl<ł!·rl amentail"ny c !h 1 A dm :i!'lli.iJsJtra• c y J
n y c h mów,i1011110 o k.oniJe~Czn\O'Ścli' poznanita lkz.by ty>ch b'iibliiotelk, ZJb.aiCla!IlJia wy

.mage,ń .sJta'Wiiall'lYicih ilclh pemolllelowlt li mpozJnlandJaJ Sli.ę z IPIOIZ,yiCiją. j1alką :mtiiiDIUÓre 
w .sto.siUnku do dmmych p:meoorwndków. Sprarwę tę- jalk podkreślolllo- !p'()IWilnnY 
z~llłatwić w drodize .aJn~lety ooo<JiŚne• sefkeje ikl'laliOWY'Ch stOW'Il.TZyLSilleń ibilbl,ioteka
rzy .bądź oŚirodJk,i naii"Io.dowe Międ!Zyneil'odoowe;go l'llJS•tytutu Nlauik AdmdJnliSJt;rlacyj-

-nych. Rów.noc:zleŚnie .nnrwliąiZa!Ilo do poiStrulatlll sofo.rmruło~go. na sesji paJrYsikdej, 

e'by 'b:lboli.orłEikiairze tych iblilbli!Otelk p01sliaiCl.aUi IP•ełnre lkwaJioffilloo.qje mwodO'W'e. Zą
dal!lJO też, lby bdlbl~IOteikiriP<Jil"Lamen•tów li jed!IlJOstek admiroistvacyjlllych były LS:zerzej 

udos•tępll'l1alnle .speleljlaillisilloim z dizdedtzliliJ.y rrmllllk. ald:miJnlilslflm.~Yiio:JJYdh. WreszJCile u:zmBI

no C'eilo'WOIŚć 'Wymira.ny illllfoTma•cj!i o s·flan~le tych lbilbU.otetk, wzyW'Il.~ąc poszczegól

ne selkoje .srto'WiaJrzysz.eń nEI!rodiowych do wmdemnągo p!I"'Zeika7Ja\l'lda oo!IlOŚilych da

nych. Dyrektoro·wi Werndck'e ·(•Bjbłiot•elkla, Buoo-e.s•tagu w Bollliil) IPO!I"IUCZiOillO Te-
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p~.ent0WJalnlie F1ItAB .rm droni,giDesie Międz;yini~ IIIlsty'tutu NGJU1k Admi
nis•llracyj:nych, któ.ry się odbęd:z.ie w 1959 r. w NRF. PrZJelro'ZiaJilJO też ZJebre.:nyrn 
prośbę dyl'lelktiODa bliiblliJo.t1eki pa1r.Iamentu w La Płata, Fa1c.uodo N. Quliroga, 
o :przes•łanl!ite mu dlanych ro org•a1rui'Zia:cji bi'bld.o't'eik q:J!airlamen1:1alfllly,ch w po:szczegól
nych kl'lajach. 

Komdsje Czasopism i Wydawnictw Seryónych zalajpro
bav,:•ała zrall:eoc•e111.ie KoJl,olkw.iiUm Bilbliil0t€1k Na.oodowyoh o .zami,esz,cZiaiThiu w 'bibEo
g.re1iiach :rua'I"odowych ibi•eżących OtPUIS.ĆJ'W pi•erw·szych l!lJUJmerów cZJaLS~OIPism no
wych OT'a,z fllmlilenóa!jącylch tur.tuł1 a w 1ll1i•aJrę możnośoi. talkŻie - c:zia'SotPiiiS:m z,awie
sz01!1Jy,ch. Po·tiolbnli'e K'01m':sj1a' Zla':łiProbo,wam., ogłasza:ni•e w Bulletin d l'intention 
des bibliotheques wyid'3IW31!1Yiffi IPfZez Ufl1JeiSCIO :81Pilsów '-'l·a1ieiDcytjnyclh a:wwycll C7JaiSO

p1sm na~UJk·e<wy.ch (według km1·ów w ulkł,adzile rze1czowynn!)_ Komli:sj'3 uwraża także 
m 1Pożąd'a1ne Olgł'<IIS.zaiil!ie w 1bi'b'riogrofi'i ll1l!łlrodowej lbileżącej 110JCZJnego wykazu 
części wydlaiWIThi'Ctw s'eryjnych Zlaii'ejoeSit.row.alny.ch w ciągu ro1ku - w u!kł!lldzi~ 

rzecrowy•m, ·0o mo.że utatw.ić ,ppa,cę ·wa•ta•lo,gów eentra~l:n:ych ,pos,z.cZJególeych dzie
dlzin. K'Dmi.s1a Z'3m:ioerm równli.eż ro2lJla'łirz,yć darwn!ejszy w:nóos•ek dotyczący 

utwQI'\ZeiJJioa 1C.EilltmaJl1!1ego lbilum iln!fomiJJaJCij.i o IPUblJilkaiCJj,ach lkoingr'esów 2.1e ws.zyst
ikich dZii•eodzim~ W rilntereoo~fą~cym d:OikumeniCiile przygoorowa:nym pr21e.z p.rzewodni
Cizącą (G. Du!PriCIIt - Framc~IEL) 110IZW\Cł1Ż:a1Ilo pOIIlladto :sp11awę •UJPOWSZ1echll1im11i!a in
formacj-i miWiarłiej w CZiaS'OIPóscrnra1Ch: ich pot!lllnli•e,Illi'e ~rzez użycje technik inny.ch 
niż d:ruk ~olm!ziO<Wy doolklurrn€1llt 2lł•OiŻ'Oil1'Y na 'l'Um:iltypie iimncuski.E1,j !Produkcji rwy
gląda rów111ie IPrz:ej~rzyśd:e jak d:ru:k), zaopa•trywani•e a•rty\klułów rw języ'kaJch ma
ło zmal!lych w S'WesxcZienlia w języku a111gielsk.ilm, fro.ncuSiklim łub niemieclk:im, 
ewentualini:e •I'OZW61Ż!erl~e l!lla n'OW\0 opoSituletów dot;yczą·cych ipTZie'ksZJta•lcle:Illila cza
so,piS'ffi(łl l!lJICłu'ko:wego w •()i!'g.ar!ll bllb1iogmfili a1nnH~nej, inrormują:cy o arl;ylku
łaJch .s.poozywaJjąJcy,ch w ręk•OIPQ•Si•e w O'ŚI1odku oemtra:lnym daneu d'Yscypl!ilny -
by i•ch nie ,puibhllkow.ać, oa.le wyrkion)"WlaJĆ na żądanie ich milkt'Dii'®TOdiUikiC'j•el. Oprn
cowaiil'ie 'P'I'IO'b1emu pr:zyszil:ośai cZJaoopi•sma 1J11aurkowego rpowi•erwno bilblioteiDarrzo
wi emerylka'llslkli•emru dr Phel!Ps. 

Komirsjoa M d ędrz.~yna.rodowej Wy m i a n y Wyda w n i1ct w po
in.f.o:rmoW6•ła, :ile tleiksty dwu !konwencji: o wymiao!lli'e di'IlJikbw będących w han
dl'll księg.a.rsrkim .o•r.az o wy.m:1a:rrie druk-ów urzędowych, usta•lonoe na k01nferencji 
mi.ędzyn'3rodowej eks1pertów w BrU'ks•el'i w moaju-.c21erwou 1958 .r. oczekują na 
irch mtwi:e~d!Ze:ni•e opi'IZJez Zlelbii'I31Illi:e ,gen•ern.Lne U(lJesooo. WeZJwano przE'to pr:z.edsta
w.i'Cioeli s1Jowaol'lzyS'Zień b:lblio:tekarsikoich, alby oodzioaffihi na rządy S'W}"Ch krajów, 
by udzield•ły o.ne 'POIPiall'clila nowym konwelliEj'om. W tych wa,r.unkiach il'l'ie dyskuto
w.a~o porsZJczególnych piioblemów, n.:e doatolby się howi•em tych teksotów zmody
fi:k·O'Wać G:urui uzupoełnrliĆ. 

Uzyslklawszy od Cmmcil !Jiłłma,ry Reoouroes (utwor.Mmej przez Funda·cję 

F1orda) srUibwencję w wyfl,orkJoŚ:cd 19.995 $ Kolffi'iej•a Z a s a d Kat a 11 o g o w a n i a, 
pra•cują<ca .nJad d·Cih uj:eodinJO!lirclenti•em w sikaJ1i mi·ędzynerodowej, :!'IO-zp.oczym:a swą 
dziiElta!Lność od :ZIOI!"goł1Ild7Jowanl:!a w łi'P'CU 1959 r. wst~nej lkonferencj.i ;przygoto
wującej 'koiil,gti'Ies, poświęc•OIDY problemom lklatlal!Qgowani~a w r. 1960 llll'b 1961. 
Utwo!I"ZIOIIla w tym celu groipa IDolbocza z •ok. 20 fachowców (w otym i!:mzeds1JJ.wi
crie'l•e Froncj1i, Jugos~wili, NRF, Stanów Z}edl!1ocZIOnych i ZSRR) Zlbilerze się 

w !Jondyn.ile w 1959, by zestawi1ć ld•stę pmlblemów rnradla·jących &.ę do dyskusji 
mdędzynarr<Jdiowej, usta>lić dilltę 1i IITllilejs,c:e 1k01!11gresu 01'1aiZ. jego \PoriOwi2JOrycZin.Y pro
gram, (przy~gtotJOIW'ać inalllerilatJ;y 'rdbooze. 'Da wleśruie gJrupa rolbooza (IPIZIE!'WOd:n. 
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F. Frnll1.Cis, seilm"etaa"z H. A. Chejp:liiin, ·oiba\i z Bll"iitiLSh Musenml), będzJi.e inf~ 

ł.a o post~ie prac w :speCijaJn.ym biul€'tyn~e mie:sl;ęcZ!I1Ym, a byłalby ws•kia:OO.lll€, 

by ;Zawarte w :n.irrn wioadiOIIDoścd były z.a·m•ies•zcz:atn?. w CZG•s·o~Jós•ma•ch poszc~egól

ntyoh kimjów . .Jalk: n61jlbarozi.ej !Pożąd:all'le jest nadsyłaonli.e do ;rooalk:cjd bliJUJ.etYIIlu 

uwag •i ISQJ(ges•tlid .dloltyczącyclh ltąj tem:attylkd (Nir 1-3 ju~ wys:zly;). 

Kornis~!<l· S t a r y c h D .r u k ów wypowied:ziała s~ę negatyW111ile co do ist

n:•ejącego prr""o;jekitu opro·cow•al111ie powszechnej bilbll~o,g.rod'ili XVII w., przyiiJomi

nają•c z:atlecen.i•e FitAB z 1952 ;r. o zas.tą!P.i•Mie jej ibi1b~i10g.rafiami na:rodowymi, 

spo.rządwliltymi w l()lj)l<liT"CiiiU o J()!PUbil-itkowalil·e ilmta•lQgi ·i już istniejące bibliografie 

narr-•od'Owe . .Przygotowywane :rua lbieżą·cą sesj~ sprawozd1aJilliie o repl\odtutk·owaniu 

starych druków d cym.eliiów było ni•e.p·ełlrue z •tego !P'OWIOOJU, że :ruie wszy-sttk.i·e S'to

warzyszeruila odpo!Wiledz.ilały 111a ik:weSitliiOnlail"iusz (SBP prmsłia~o odn10ś•ne dalile, 

korzys:tając :z dnfo.rma·c~i Bilbliiotelki NG.TOdorwej). WeZJWI<llllo ;pr.z:eto .stJoW!al'ZySZ€

nia, które tego Jllie uczyn.Hy, do jlalk 111•ajll"YC'hlrąjs~go 1111ad~n.ó.la odpowli•edzi. 

Podej.mując srugestię Ko1olkwi'Ullll Bi'bl~otelk Nl<l.l10dowy•clh o w~owliternJie prac 

nad międzyn;rurodowym ka~taJog.ilem .ilnikulillalbułów, pownerzono :prezesowi Fede

retcj•i ;poczy.niten:ire stlosownych rklroków d'~a utworr-l'leP'ita odpowiiedtnd,ej ~Oil'Illis1i. 

Chod:zli o ws<tęplile ustaJLe!ni•e s,ta:nu prac nad IJroltarlog·OWGI!l·iem inlknmabuaów w po

sz.cze.góln.ych rk~a.ja'Ch -olrniZ Zle'Srti<l!Wien.ire lils•ty slj).ecj.alilstów rslkł0111Ilyrch do współ

pr.acy w •tyrrn mikiresd-e. W~aJŚJil.iiOIIl.O już, że il'ękiOIPiLS dtalls:rej częśCii. Gesamtkatato

gu der Wiegendrucke jest .mchowal!l.y w Berlirule Wsch-odlll~m. 

Ob•-adują·ce łącznie K'01misjre K a t a J. Q .g ów C e n rt; r a In y ·c h i Wy p o

ż y c z e. lil i e M d ę d :z y n a ·rod -o w e g o ZJa!Pł'OponiOIWatły qJr.araowarne mię

dzyrn~arrodowego info,rffi61t.Oir.a -o tka.ta•lQglach -centma.lnyoh •OINCZ Q centna•Lnych ośrod

kerch wypożycz:alillia międzynarodowego •i przedyskutowanie .nJaJ p.rz,y:szłym prootie

dzeniu S!Prowy jego wydlaniila·. P.rzyp.oonnę, ż-e wy~Jmz ;po1Lsfldch !k:attal"Qg·ÓW oen

tral.eych, OZIOOCZOIIlych S~'b<Ji1armi Po 1-23 iP'(Jdiaił E. Egger (w.mz Z danzymj do

tyczącymi !PtOmiilldętych u;pi!'z.edln:io llcra·j•o'W)"Ch ke•t1a.logów cen.tmlnych :innych 

państw) w CiW.ISOtpiśmie Libri 1958. PonradtJo uzna11110 Zła wslkiaoone - a to w ilil

tencji prz.y'S!Pde.sz:elili•a :oaŁatwia:n.ia rewersów orkrężn.ych - OZ/ml!Czanrie IIba ich od

w;r,ncdu tJroasy ich ·olbliegu, ZJOibOWiiąZltl'jąc przy tym :b!tb~ioteki, które odipowi1ardl<lją 

negaotywnire, by - prócz 'OdrpO'Wiiredlli •na rewePs•ie - ~o,mun:lkorw;ały ją równo

cześnie bilbli10teoo, skąd wyszła kwerenda. Wreszcie, prognąc stworzyć podstawę 

do oceny usług świadc.zolllych przez •katalogi wntrarlne, po.stranowi'()lllO prosić 

Komisję Stntysl:ytc0Z111Ją o ZJb.adanlite spro3JWY ewentualnego zamieszcZICIIIllia w mię

dzynarodowej statystyce 'bibliotec=ej' UNESCO danych o wzroście katalogów 

cern.tralnych, 10 liczbiJe ud'lli.el-onych od;powi•edzd -o·ratZ mlatwi.onych wyporżycz~1. 

Komisja S t a ty s ty c Zl!l: a przedłożyła p.róbę S'tlatystyki c:ms-opism (bez 

uwzględnienia gazet), opracowaną przez UNF.SCC) wraz z definicjami czaso

pisma (ukazuje się przymajmniej 2 razy do IT'I()ku) i - gazety (zawiera wszech

strOIIlny aktualny material i stanowi pierwsze żródlo informacji dla szerokiego 

grona odbiorców). Dokument ten zapoznał z systemami klasyfikacji rzeczowej 

('zasopism w poszczególnych pańsrt:wach i stwierdził rpolilad wszeliką wątpliwość. 

że jest jeszcze wiele do zrobienia dla ujednolicenia statystyki periodyków. 

W konsekwencji UNESCO przewiduje zbieranie opi-nii w tym zaklresie wśród 

państw członkowskich oraz zainteresowanych tym problemem stowarzyszeń 

międzynarodowych. ·Podejmując dezyderaJt Kolokwium Bilbliotelk: Narr-odowycn 

Komisja Statystyczna sądzi, że celową ['Zeczą będzie współdziałanie z nią 
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Działów Bibliotek i Statystyki UNESCO. M. in. Komisja .pragnie, iżby 

UNESCO Itierowało do członków Federacji wszystkie swoje opracowania 
st.atystyczne i ustąla ;ternnin do 30 VI 1959 dla nadsyłania do UNESCO uwag 
o nich. Komisja prosi .tatkże UNESCO o zbadanie możUwości objęcia Sltaty
sty.ką wyda'Wllliczą 'PUblikacji, wykonanych tl:ecłm.irką i•rmą niż drlllk:, oraz 
książek dla niewidomych, a-ycin, map, nut i .płyt z tekstem słownym i mu
zycznym. 

Komi'Sj•a Z a w o d u B illb ł i o t e !k a. tr s lk ił e g o u2'Jlliłłla ;pO!Żytetk ankiety 
'PTZ.e!Pnl'Wraod:zJonej W ogrnJnli'CZIO!Illej ,łilczhle pańSitw (m. in.. jnte!les:ujące 21estawienie 
doty!czą~ee stzrulk1Ju!I1y nas~ego miW.odu, pl"'zylg'otov.nal!llia falclhiorw'€1go, s~ płac 
biblrl.ote!katrey w lbiibLilOitekiaiCih rożnego typu i :SIZlkoil:aJclh qpraiCOW'ała dyr\. Więctkow
s'kal)., niemnilej pooertlo pos.fJui10'W61I110 pogłębieniile •tyclh 1dialrzyah !Pli."'ZeZ uzystka:rui•e 
dod/alt1k.o•W'Y'dh i1Il!fooma!Cij1i od•otylc.zą•cyoh k.sma·kenia zaiWIOdoiWeg.o li <pmcy w m
vrodizdie. Bróc.z. ~o !POSiba[JJOIWlilono jpl"ZJebeldać zatgaidn'iJe1111ie IPOidróży II'llaJUtkowyCih 
i ewymillny lbilblli.Oitelkia~~zy, zJbj.erajrąc dane w lkretie~clh człioiililrowslklilclh za .ostatn.ite 
5 ~ai. ~ 

Z lirolei wspomnę tya.klo o wstę,poll(YCh 'Oibi'a•dach plem:l'l1Il)"Ch z mową powi
taillrbą dyrektJora, a:rclliWÓIW li: bilbli.ott.eik. GaJ1Ciia Nolb~ejras omz a:>rzemówieniern 
przewod1111iczącego iP. Bour~eoi.s Cbył·am lbowi1em 111i•eo!bec!I1a), nileCIO obszerniej 
zrelacjonuję tr.z.y zebrainita zamylklaj ąc•e ses.j ę. 

Sprawo.z.dall1i.e se!lrnetarz:a .gen:ern111Ilego (T. P. S€veilSIIDa - Holandia) 
i Slkiatrbn;iilm (A. O .. BreyCiha-VautJhier - Si:bliotelro Nell"OOów ZjednDC'Zonych 
w GeneWii€~ przyjęto 1bez dtys'kustji, dzliJatŁailiność FID, którego kOiruf·eren·cja po
śWiięcona i.111.fm-rnac}i! :na'Uikowej mialła się od!być w Wa>Szyng1:iolltie w ·liisltoqJ.adz.ie, 
krótllro omówił ;J. Oalin (Fran~Cjta), wyl'ażtając żyez.:e1Ilie, by 'WII'ÓCić do dobrego 
7JWYcrza.iu równoc.z.esnego odtbywta111li•a posied'~eń F'IAB i F'ID. O d2'liaił>a,llilośd bi
bliotelc:mlref.i lmESCO .IJlÓWlilł E. N. IPeters•en. 

Przed podjęciem d;y'Slkus·j,i Illad uchwalami s€\k.cji ·(!piOIW'ielionymi li doręczony
mi przed ,PQSd·edzeniiem) ;z:a:jęto się rozpa•trzeruiem 'Udootępllri'Oil'lego ws•zys.tJkim do
kumentu lbLb1101tellmrz.y Sl~andyrrllaW!Sik:icih, który !l'"clei"''W1a!J: ;przieds•ba·wiciel Szwe
cji - G. OtterWJilk. Tezy te@o wys1tąip'i1en:ia 'Wia!I1Jo J!lirec.o szerzej omówirć. 

Cho<lzHo w p.ieuwszym rzędz:ie o zapeWinienie S[)a-a'WIIlliejszej o!lgallliZia!Cji 
procy w olkreSi•e między Slesjtami, .a w związlku z tym wysunęlii ikoledzy skandy
ne!WEl•CY żąda1nie, by wseystilde mateTi1atły p!l7Jewid2Jilalne do dyskiusd.i :były wysy
łane d•o st'OWG~zyezeń 4 mJi.tesliące pii"red ses.j ą z równoczesnym żądla1Iliem, by 
od[loWii.edZii na nie wpływaiły 1111ie późni•ej ndiŻ dwa cygod1Illi'e pi"Zied termi111em do
rOCZII1ego s:potkan:iJa .• W.nlii()Sletk ten up1a.odł, U7JI11a1Il0 ibowiem !POstulait za Illiewyko
na!llny. H. Brun. (F\r.anc•jta) ZJaiP'I"OP011110'Wa>ł wszalkże, ·by wnJi•OISiki i mJ.eceni1a XXIV 
sesjtł pJrZeSIMĆ czł.()ntkom Fede11a10jri w postaci .pow~e101nrej, n1e czekają:<: eż będą 
wydrulkorwane w koJeonym tomli.e Actes, !które ukaJZUją slię - jak wilaldomo -
z dużym OJpÓźnieni>em. Wrl!ilooelk wstall: przyjęty" i istJotn!ie ,powńJekxnte ISIPI"awo
zdanie nadeszło w polowie grudnia zredagowane przez Sevensma. 

Nas1tęp111e 'WlniiOLS!ki doltyczyły w y b o a- ó w d o R a d y i ZJWiąmnej z cym 
procedl!ll"Y, pny tyan pol111oWJirOII1JO poo:llultat z 195'7 r. o ZJa;pew.nJilen.ie rp~jorn.al
nego przedsrba!WliCiilelstwa. lbilbl:iotJe!ke.tr2'Xlm !bibliotek n!M':OdiOf\VY'Ch, powszechnych 
i S!PJeCja•lnych. BrzeciWSitawi~ się temu przewodni!C'zący dr Bourgeois, twńerdząc, 
że ll'rie dra sdę tą d:rogą :zJaiPew1111ilć mrej.s•ca przed!staiWioite~lom wszystkich tYIPÓW 
b'Lbliiote!k, a slklad obeclll[Y, czynli·ąc 7Jadość tkryteriol!n na~oodowOOciowym, wyik.a-
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zuje, że do Rady wcłrodz.ą ta•kże .prz.ediSIIiawtiJcdel-e bi•bliotek. !PQIWS2le1Chn,ych. Nie 
pJ"ZIY'jętoo również :s~es<tiio oOO dlo .stQprlliow.ego od:Illawlilalnita ~kirodu Rady:. Z pew
nym oddźwiękiem spotlkała s~ę ISIUI,geS1tlla OC) do ogmrrlliX:zen.i:a li'Czby rownocześnie 
odbywającyoch sdę posiedzeń różny-ch sekcj'i, zwłlals·ZJcm, j•eśli dysikiu!Jorwlana jeSit 
pokrewna probloemaotY:k!a. 

Wśród UllhllY'Ch m·looeń,, zrualazł>o osti~ Żyoczenioe, oby proalce wyróŻiniiJOinoe n a gr o
d ą S e v e n s· m a. by'ły jalk n:ajcyJCh/lej jpiUiblilkorwaare. J. Stummvoll {Austria) zgło
sił gotowoiŚć wydal!11a. pierwszej llJllJgrodzooej roozprnwy jatko Zte.SZi,YtU dodatlko
wego Biblos, sugerują-c. że w doailsoziej l~otLejJ'JJości~ uocrz;ynJią to ilrunJe s:totwarzyszenioa. 
Wezwano Radę d10 ściiślejszego ,pr~estrZJeg>am~a ·sJPrarwy uis'Zlcmnila s.!cla-dek or.ar1.1 
r.ozbtoi!a 1Jed kwoty w SiJI'!(l.•WO~doallltilll vocznym wedle ok!ategor.iti 1Człon1ków: bdbliv
tek, i.ns:tyltucj'i i osób. Dodam (przy ·oljpa.JZ1i, że w pnaktyoc.e ostoa~tnioch laot utarło s•ię, 
że się ni•e sk!reśla· sotowa~rzy.s:zeń wleg,a•jących ze ts'kładlkiam'i, jedty!Il'ie nie za
mitesZJc:m si-ę w Actes sp:I'I8.JWioZJdoań z :ilch dzti•aJlatlnooścti. ZWJI'Ócolll'O równ.ioeż uwa.gę 
oa ewentuailny pożytelk z utwooorZJentila ;pł.a'meg>o sek!reba.r~atu i w I'la.IZi•e opo•tJrze
by - zWJięksZJen.:oa sik'łaodJelk członlkoiWsokioch :rua ten cel. 

Równooocześono:le w,ypow.i•ed.zóelti s;ię 1koledzy ·skoalllJdynawscy pr:z,ecd'Wiko przyj
mowanti-u na .człooruków Federoa•c-j:i joedn.ostoek -adn]illl~ilsł.raicj"i paoń;.sltiWOWej. SpoiWO
dowało to ostel!ltla!cyjny tkofiOik prreds·baw.idela P.ortuga-Li:i- L. SHveioo, iln.spek
torn get'11ertai!n1ego lb~bLi•otek d a·rchiwów, który .zJalmlletrz.aol qpuśclić tSoaolę, a pow
:stl7.,Ymany :przez Precydill.l!IIl wy~taśil'i~. że w Po.rtug•aJliti J'lJi•e :is.truioeje sotOIWW'zysze
nioe bihlio•telkoa<rzy, prZJetJo jego 'k!roaj llloi•e omoże tuc.zestn.iiCZIYĆ w .międzynaTod.lowym 
ruchu ;bibllilot€1koa;rslk!irm .itnaoczej, IIllirż ZJa pośrled.nlitctwem tej koomóroki, którą· rep.re
z·entujoe. Ptrooszolno go o dosotaii'cz•etillioe łlla rówoni z .illlnyomi CZiłoonikami FIAB SIIJl'a
woz.damila z diZioalłla.lnJotścli lbilbl1otelk portu,ga•l'Sikioch, co olbieooł uczynd-ć przesyrując 
odpilso .SJPrafwooizldatn.i:a oo.tLqjlaillnJego, oja:k!ie slkładla ~swym włla•dzoan. 

OmówliiOIIle tu w:nl~osllml są świoa~dec;twem on ta s t .r o il ów k ri' y 11; y c z n y c h 
wobec istntiejącej orgamiiZlatejdo proaiC ~lAB. Doszły onJe do głtosu talkże w doallszej 
dys~usji, gdy sugea'loowrano e•wetilltuoa•lne zmrriejs·zenie Hczby serk!'Cjli bio~rących 
udzirał w sesJ·i. WISKtaZ!ując, ile niek!tóre mogły/by się ZJbi·eroać oo dwa Jiaota (J. Cwitn). 
RóiWJI1.ioeż JPIOdlkreśtlrainio., że JPllzyig/OOOWarrlli.e się dio seej'J wyrrnagoa. p.rrze:pmocorwoandla 
cdpowiednich materiałów; J. Vam Hove (Belgia) i M. Piquard (Francja) postu
.Lowoali, by kla!Żode sotow.aTZysrzJe'll'i•e WYłonioło ~społy .robocze lub ·~o-1-egów oc!Jpo
wiedizi~aln)'lch 7Ja okoroeś.I()Ine odcoirnlk.i pmbloema1ylkil. Przy tym Voal!l Horve stowile;r
d'mł, ile S,YISJliem ten doalł }UtŻ dolbif\e wynńlkti w lilch sotow.aor.z~szel!l.iu. E. Egger 
(Szwaacoari:ao) ZJastan.a.•wi•alł 'Sii'ę, -c;z..y sesje FlkB .Illie paświęooją zlbyt wdtele czasu 
wyci:ecZikom i tutrysJtyoeoe, czy n·i·e noaJleżałolby się tego wyrz.ec lulb może porze
nlieść na -dni IPoO .zaiiiiilmięcJou IS.esoi. SproaiWlao JPOZ.OSta~a obwatrta. 

Z ikolleio, !PP oZICIJPioZillalllJiiU się z 'Wnii<JIS1lmom:1 JPOS!Zicz.egó.IJrwc'h komioąii i sekcji 
(omówionymi poiWyżej merytoryc-znie) ·i po dysk!usji noa-d nomi omtl do.ręcz·en•iu 
SJpr.arwo.zdiań JP(I'rlJerZ prrrz:edstarwtiiOiteiH iiJ'OIS'2'Xlzególlnyicih s•totwno:rzySZJeń, do~O!Il'lłn'O wy
borow n.O'W'egO .mrządu. Przy,goo•bowan-ą mwcZJasu l.i•s•tę przyjęto ,przez alklama·cję. 
MiejJS•c·e UtS'tliiPU.iąooogo pr.zoew.odon-ictZącego dra BoUI1,geois• 'Ziaj-ął G. Hofunallllll (-ge
.neralllly dyorelkt.oll' Blaoyerrlis•che Stlalatslbtilb~itothoelk, M'Orua·chlum-), sekveJtla~mem gene
raolnym, zoam:oast T. P. ServoenSJmao, 2'Jost•ał J. Wli·edler (z tejże bilbl:itOIIlelki), ZJa:stępca 
s-ekret.all7Ja ,genei'la-lne,go Breycha-Voa!l.!Jthier ZJa•trzyma-1 jedynie f·lllnikcję slmrrobnilka. 
Wioceprzewndni•c.ząc)'lmi są J. O::~.in, P. Bouvgeois. Polllaldto diO' ZJa~rządou w-choozą: 
L. R. Mc-Colvion (W. Bryotm-nti:a). G. Otteorowilk (Szwecj-a), C. Goiooechea (HiiS.Zjptalll•i.a.), 
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L. De Fellioo Oli!v:iteri - ,pierwsza· ikidbieta. w RaJdziie (dyreiktJO!r Bilbl'iote~ Noaro
dorwej w Rzymie•), J. S:tummWIOl.l (dyrr-elktor Biibl:iloteld NaJl"IQidowej w Wiedniu, 
św.ireżlo 'POWJOI!iall'1y na dyr.eldlora B!Lbld.otoo• Narodów ~~edniOC:zJOrly>Cih w Nowym 
JO'I1ku), G. A. V:alll Riemsdi,jlk .(Holandi~a). RóWI!locześnie nadlal!l!O godlność hOlilo
rowego p.rzewrodlmczącego T. P. Sev81'l1Sirl11a, dł'Ugl0fle1lniieanu 6€1kreta!rrllowi gene
ra•lneiiTllll E']AB. 

.Po czym przystąpi.OIIlo do EllfihiiO'Wial!llilaJ do FM.B jlaiko sekcjd reg.iiOiruaJLnej 

św'ierż.o ukUl!Stytuowal!lJego IibEIDo-'<lmerylkańslldlego Komi1tetJU Stlolwiaii."ZyS:zeń Bi
bl>iotelkan-zy, !który włączy do pr~ac FlliAB si\Jowa'l'lzyszendia. z Amecyiki Połudlnio
wej,, po lblilższym :icll ZIWiią7JalllÓJu ze środowti:sikiem bibliilotellro,rslklinn HiJsZJpal!lJi'i 
i Poa11lugalLili. ZesJpół lklorlstyltrulll\ią!Cy - łąc:zn:ie 16 asób (w tym IJ.)Il'12'Jelds1laJwdiciJ61 
Indid, w p~ marże 11lalkże z FDliijpil!lJ) IImiJ IPOidljąć ;p!OO!Oe dążące do pell'ibdym
nego odbywania kongresów bibliotekarzy tych krajów, zorgal!lizać wspól
ną bibliografię krajów :i!beroamer}'lkańskich oraz uczestniczyć w pracach FIAB. 

W dlculszym ciągu obrnd s·tWli•ell'ldzono, że nie przyz0011110 na•g:rody Sevensma, 
~ruie 'W'IJłynęła 1bowiem żadlna ,prnca 1!113 temat dm00'1Illalcj.i bilbliogmd'i'C7J!lej w bi
bliiQitooe. ~ !IJii1Zie'bo l1lerlmdttl ml!dslY'łam.'ilal (I)I"ac do polłatwy 1:959 1r. 

Z•aproszenie dio Pols·!k:i na ·~olejną sesję, po rn~ plierwSIZy zgło
szon~ przez n.aszyoh kolegów w 1956 1r., z.ostla•ł!o ,ponowio;ne prllez n'irżej l()lod!pi
salllą d przyjęte IPrZiez eiklemalcję o(t.rzoeba ttu dodać, że lilia r. 1960 }est tyiliko za
łpll'<>m'e~Iliite 'ki81!laid(yljiSI!cie maRlo Teaillne ze wz;g~U~du lila lk!oo:zJty IIJIOdróży1). Odlby<iie ses:ji 
w ~r. 1959 u nas ma dobrą slZI3nsę odnowti•eruila tmdyojti: rów:noc'Zie5111egb· z.ebnalllia 
FID, 'które jlllŻ w 1957 r. przyjęło 7lajpOOLSZJelllre do Polski. 

Wres!ZCie, by dlaJć m()Żil!iwie iPclnY obra!Z tej sesji, trz.eiOO. tu wynn.ieruić szereg 
i m IP re z, lk•tóre ·z ill1lilcj1atywy giQispodarzy dlopelniły program. Mieliśmy !ITIJOŻ

ność IPOzniallldla Bilbliioteklil Narodowej, BilbldiO'beki- .Riady Badań Naruikowych, kie
rującej zespołem ·Oik:. 100 illl•s1;.Yttu1ów •naullmwo~badawczych, a~rcihiwów historycz
nyx:h, 'blill:Jldorteki ~lia~tmru w Esikll.l.ria1u. W tym mi'€1ŚC'ie podejl!l1JOW!alł nas wy
stai\Wlym olbli:adlerrn Dyreiktlor GeneraLny Archiwów i Bilbłiotek, ~a. po zwi•edzeniu 
tal!IlŻie bilbl:i.o!Jelki milej!Sikiej orn:z 11"10-<clegl:ego 'k:>ounpleksu hudynlków kloo·ztornych 
i pałeco'WY'Ch lbyl]iśmy z :koLei gośómi Rady Pro!WincjOinallnej lVliadryttu na 'Wie
czornym posi~ w ogrodzde. W Cliągu nmstwnyoh dll'1i poznati!Śuny w nowej 
dzielniiCY 'Uilli'W€1rsyteclkiej lkiilllm bi'bl:iiote!k: wydzia~O'WYICh unuwersyoottu w Ma
drycie (nde nm •tarrn JbilbHoJtekd główm.~ej). UgOOZ(:zono i!llaS w jedlnY'ffi z iba:rów U!Ili
wersytecik:i•c'h, a iP'O' olbradtach iiJ.O<połJUdllldiOwych zwiedizilldśany bilbli'Orbelkę rnlejs•ką 

(z od!d2litaiłiem dziiecięcyttn) ·ł by\lilślmy z lkloo·ei !piOidiedii11lO'walnli: w IlnsityłruJCiie KW!tur.Y 
Hi·SI~pań:slk.i•ej, pos!i~ad>a~ącym ·swoją bi<bli1otekę. Osbatn.i•ego dnlia zlożyl!i'Śmy ofi
cjalną wiz}'ltę ministrowi oświaty, a po ;południu -po zwiedzeniu palacu kró
lewskiego i jego biblioteki - byliśmy na wiecwrnym przyjęciu urządzonym 
.przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy His2/l)ańskich. 

Stall"'allli•a, 'koJ.egów hils•zpańslk.iah o ·diolbrą orga111i:zację w tolkJu oibrad (spraJW
ne natf.yc~hmiiaS'IJCYWe powieillallld·e j rcrnprowadzan:ie Wln~OSików Pll'ZY nó.ezmli.el'IIlie 
cz:yll'lll1(Ym osiOibiLSitym ud2JiiaJle ~astępcy \Siekreba:rza Breycila-Vauth:Lelr?, obfite drary 
iksłążkow·e, bog.acy omó\Vlilony powyż-ej prQg.rnm ;poza obra<IDani, współdzdaffinie 
władz (lka>rta wstępu dJo mureów, be21Płaib!lla• wiza ~be/z z:wioki w kom.
suJJacde hilsZjpalńslkd!m w IParyŻiu), a l!liade wszystllro gościinność d' wylEiwnJa połu
dllldOIWQ s·errleczność (dorninnluą·c.a w s1ooooJkiu do niżej podpilslaJ!llej n'3d pewmym 
7Ja•C'ielkarwienliem wolbec jedynJej IPrzedsta•wiJcioellkd lkmjów demokiracji ludowej) -

Przegląd Blblloteczny 1959 - 11 
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oto eleme.n1ty, które się z.łoiŻyły ne .aJt.mosruę "Z.3JW.o•dl0wej" przyj-aiŹnd i łatwości 
porozum1:'en::~a w cz.aGiie madryiC'kii•ej s·esj1i. 

OC€11118. na tym tle :wyiilf.lków IlJaullwwyiCh sestid, choa:Ć'by rw z.e:s•tlawien:iu z wy
lllikanni n:rurad 1957 r., mówi o ro.zil.egłej llJil"Oblematyoe, iPOiniOI\Wlli.e wziętej pod 
,rorzJWagę, dallszym ip(lsunięcilu meik'tórylch pr:aJC ('lljp. w ISelklcijli' Bilbll.iJo:teJk Po
wszeC'hin}'lch, Komisji SlatystyiCZL1.•ej), a•le •w większ.oś·eti- są to 1praJce w st·ad'ium 
wst~W111Yiffi, zbi.el!"all1Jie anfOII':ma,cj•i; 'PO~·rZJedzlające ocenę sy:rutlettycżną li ro!Zstrzy
gnięcie p.rolbl€1!Ilu. Z IPI'a'Wdz.li.'Wym Zlainte~resO'Wia·Illiem będzli,ermy śJedzić talk waż
ne s,pvawy jeik ZlaiPIOWied:z:iane sta:ranta. OIIDo~ WZ11101Wiendla p.I'1a•c nad ka•tail.og·iem 
centro[nym dlnilrunabułów., !P!'ace noo UDdfilklacją ZlaiSOO ik~ w skali 
aniędzyna!l1odowej. wyd1a111ie i111Jonnatom o kalta•~O@C!Jch centnalnych. ReaiLi•ZJooja 
tego typu pmedsdęwzjęć 'będzlioe· ret;J.1lnym wkładem w dzliedzill1'i'e współpmcy 
międzynaroocLowej na nas1zym polUJ. Docen.::am Wlaii"tość tej płasz.c:zyz:ny !kun'batk
tów międzyiilla'l10tdioW}'ICh, jtatklie ~StrwaTm F1LAB dlta wymi.aJnfY diOśwdla,ciJczeń, anori;

lność wyp,ow,i-adallila ojpiiillili o żY'W'Otnych SP·rtaiWialCh bilbHotelk 1 lllasZJego mwodu, 
o'le n1iemnilejj dlom1ios.łle s•ą sllronlkre:t:yzuw>arrre ich wyn;iiki. 

Sikoro orgmrłzacja n.aJStę:pneJj Rady iPI'ZYPBdla ~u SBP w U!dzlia!le, są
dzę, że poWiin111iiŚmy jek na~;rychlej ZJaJStai!1Jowić się nta<d lkmwepc!ią "tpQJlsikiej" 
sesj'i i' sUrorzysrt:ać w jlaikilmlŚ s't.OIPI!liilu z sugro,bilil dotyczących US!PII"'aWI!1ÓelllJita p.rncy 
FIAB. Byłby to ,p.iękny wkład z lllla!SZ!ej S·broi!'W. 

B-łlm NaJrodowa 
Inst. Bilblii101gmfi:czl!ly 

Helena Hleb-Koszańska 

SESJA KO'MIITETU TBOHNICZNEGO 
MIĘDZYNARJODOWEJ ORGANliZACJI NORJMALIZACYJNEJ 

W SIPiRAWACH DOKUMENTACJI 

W diildlalc'h od 15 d•o 17 wrz,eśfnlila 1958 .r. olbrn.dow.ałia w Had~ VII Sesaa Ko
mil!letu Tedhnlii07Jillelgo 46 fDokrumenJilaiCjta!) Międzynall"Odowej Org.aallizaCiji !Nooma .... 
liz.acyjnea. 

Hilbliogm!fii<a :po1lslkta. ;była w t;ym :roiku reprez.emrtlow.anta nta sesj:i tplemarnej 
Komitetu Tiechnli'CZI!lego 46 IPO .raz pi~el!"wszy, totoeiŻ ISIPriarwooda1111iie z olbmtd warto 
:po<pL!"Ziedzli'Ć jp'all"'U wiladiOmośdami o illlLSty'!:ucjd., którla zj<azd z.o:rgJalnliwwałac 

ITIIterna•tioll1ta.l Or,gtalllJi.zatdlol!l fo.r S.tandaTdilzatiiO!Il (ISO) :poJWs1lalła w 1946 r 
jallro !OfPadlkoibierczynd IPII"zedwoj~e:nJrrej I'Illtern~a~t:ilon.al Federnt;.on of NalbiiolrulJ. 
Sta1!1Jdard.irziln:g .A.<iSJocita1liiQI!lS {ISA). ZJa,d'al!lJiean 1-ed jest .k;oordymJ.Cljla !Pl'ac lt'liOil1l'Illali
zacyjnych IPIOSZtC:rególnyiC'h lkratiów Oil1a.Z OiiJ'rlaiCOrwywtalllie llliOnrt międeyltl:al!"odo

'W)'dh. iNor:my .te, a !Wfuścilwlie :zJall.eoonia (rOOOIIllilil:aln1li!cms) są redaJgO'Wtallle taik:, 
aby mogły być w.y'k.o'l"Zysty·Wtallle przy us"t:altaiill.iu :no.run ruł.r·OdO'Wyoh: !PII"Ziet!Jlsy 

·mają chtarnlkter ogólny, p.om:ijają SfPi!"awy S[)OO"IIle, rOZWiiązywane rozmaifC<i.e 
w różrzych ik:rajac:h. Człolnklanni ISO są centr.ame i.ns'tYl1JUJcj.e no.nmail:imiCyjne lkirn
j'OWIE!. PolSkę <reprezanllruje Pdlskd Koani'llert NormaJliizacyjlny. Siedrzdlbą ISO je511; 
Gooewa, gdrz:ie anli!ElŚCi :s:ię jej Sekreta!I1i~atl; Genetmlny. 

P.I"ace ISO od/byWiają się prZJede wszys,tikim w branżowych •k101mitetach tech
niOC7Jlly'Ch (flecłmicaJ. carnmdittlees) OZI!llliCmil:ydh Sklró1Jean TC Seiklretlari>aJt ikJaJżde-
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go Jromi!tetu jest powierza'ilLY jedn€mu z człorników ISO. TC 46 mjmujący się 

sp!ra1Wia.'m~ dlolk.umelil:bacói1 utworz·on:y w 194'7 r., ZIIladdu:.ie IS'ię pod ®i'€1ką holen

derslkliego i}oomitetu n~ool'11Il61l:i:za1Cyjnego, .kltóry prZJelklaZia·ł tę funlkcje Nederl•ands 

IrusltliltJuwt V'OOll" Dooumen:~tile en Regds:tlriarlruiuir (NIDER), 1l'l1n. Hoa:ealidlelrslkiemu ln

sty.trutowi Doikumentacjli i !Rej>estracjli, z s;iedzJilba w Hadre. 

Zediaiild•em TC 46 jesrt nnl'll11.a•l.i:n!lcje t1eikstu, :formy 'i ma•terdoa~u diOik:umentów, 

w srzczególnoości: termi:nolo,g"ili, :f'ornnaltów, orozmilall"ÓW, zasad koirnjpo~i wydaw

nilcZiej, slkrótów, tmamli:tem.cj~ alflabetów it.dl. Do TC 46 naJeżą 34 państwa -

człoll11ko!Wie nec:zywdOOi. 1ulb olbs>elt'IWa•tQll"zy. Polislka jest c2'lł:onlldoem ll"ZleCzywistym. 

TC 46 or,ga'!llizUJje - ZJaJZWY•CZJaj co 2 la<ba - sesje !Pl.Jenoall"ne: pierwsza odlbył.a się 

w 1948 .r. w Hru:I:oo, s2lÓS1Ja rw 1'956 II'. w Stu1rtlgame. 

Tolk; IPII"acy ISO .pll'IZedsllaWiila S!i1ę [1a,sttępu:Jąc•o: Jeden z człOIIllków liu:b Sekrert:a

riai!: TC IPI'ZY,giO't.owu~e ·tmv. ~ojekt wst.ępazy (dmft lpl"o,posa.J:, >avaOJt-!Projet) na. 
dk:reMony temaot. Proi}elkt ws'tlade prZies:łalny oe:zlonlk!Oiiil rZiOCzywistym do mopi

nloiW'G[ldia•, a olbsoerwaltorom d10 wiJadi()(lllJ()IŚc:i. Opilniie (lub własne lloontrp.ro~ekty) 

czł0111ików stają sdę najczęściej podstawą następnej (~lędnde iilaS'tępnych) 

wersja {lub nowego~ projleik:1Ju wst~e~o. 

Po uzyslkan1iu więikszoścli grosów członoków .r.zeczywisrtych poojoeikt wstę!Pily 

przechoodz~ do nJacSt~ego oSita.diilum 0Qjplnacoorwe.ll1lia.: zosibaje UZillaiily m projekt 

zalle.c·enda ~~aft II"ecommall11dall:imll, projet de ll"€00lmilloandadli.Oin) i pł'ZEikalza:ny do 

Sekret!aria~bu Generail.nego. Ten z .lrolei porzesyła iiJirojelkit z.arowno. członokom -

rzecrz.ywistym i QlbSiel"Wlartloii"Oiiil - IQ.dlrroś.ne~ Komitetu, joalk li innym człOillkxJm 

ISO. Opdmoe o :projekcie mogą znowu :s.pOWIOdoWialĆ <Jil)raoowanlie 1!1J0wej (tl1JO'WYOh) 

wers~ i. 

Po uz,ysikoall11i!ll >ap.ro'ba.ty Wlięksirośoi: człiO!nlków ISO :prooleikt m·lec>enia wędlruje 

do Rady ISO. R·ade, sokładoa~ą·ca silę z 9 osOb, więkSZIOŚCią głOSÓ!w decyduje 

o uznall11i:U proóoelkrt.u ro[ecooia za zalecenie. Teraz zail.e<:eilli.e możoe być OIP'UobLiko

\\o"t:łne - w •języikru al!1gioel1Sikim i frolncUJslkiim. 

PreiCe komilt>etów toczą sfuę w tennpie do!Ść powolnym. T-alk Iljp. opra.ocowanie 

pro~elktu Skróconego opisu bibliograficznego trwało 10 la~t; _wreszcie ,projekt -

mi!mo iiŻ uzysik1ał zgodę miedwie 19 człoonlków (ll11a. 37} - 7l01Sbaił odesłany do Rady 

ISO\ W SUilnie TC 46 zdooil'ał w dągu 11 •la~t swej dzdaroJnośai dqprowadZJić do 

usoon<>wilen.iao i 1Qjpubloilk:owand1a 5 mileoeń: 

fSO/R4 Skróty tytułów czasopism. 1953; 

ISO/R8 Kompozycja wydaiWnicza czasopi911t. 1954; 

1SO/R9 Transliteracja alfabetów cyrylickich. 1955; 

ISO R 18 Sumaryczny spis rzeczy czasopism lub innych dokumentów. 1956; 

ISO R! 30 OZ7ULczenie wyitil.wnicze. 1956. 

Rrodoe!klty ws>tę:pne łiulb zaleceń 'ZIIW.ddiująoce si·ę w 1Jdkou qpracowallllia zostaną 

wymieniiQII1oe pondżej, gdyż wszys1Jkile :z;nalazły slię na porządiku dzi~e~IID.ym VII 

seslii TC 46. 

W sesjli tJe:i wlli.ęło lU~ .11 paJń:sltrw: Austna, Belgia, Francja, H<llGIIldia, 

I.ndde, Niemcy (NRD i NRF}, N~i•a, POlsilm, Rumund'a., W~rrry ;i Wspólnota 

Brytyj;Sik.a'; 111Bd.to lbyli Obecni ufbserwlaltoirziy z Federation ilnttemaltiolnale d€ do

cumen,ffiltiOIIl, z 1Ili1lamaltlional Fedi€1'ICl.lllio:I of LiiJ:Jimry .AssiOciations d z World Me-
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teoroiloglicall OrgaJ!1JiMili!OOt. Byił ll'6wlruież T€iJTezenillowaiil~ S€11m'erball"!iait GenemLny 
ISO. Sełkzrellaa"i"at sesj.i: prawadzJ:ilły 2 •OSIOiby:. TłumaJCZ, doslkOinale wrien.towlany 
w prOblematyce prac Kom~tetu, tłumaczył n.a poC'2Jclmnii.ru IP.rzerrnówienia engdel
s'klile na język f.rlalnJouSki· i OO'WIIlOillnlii€1, ZJreSo7lllą wyłącrzmde oo pOIS!iledizJerri'3.C'h ;pi!Je

IIUIIIIDych. W Stmllle W ofbrodtach bru-lo :udzihał 37 osób. Uelegacj~a· ip(),l.!Sika sikład~ałe. 
się z 2 osób: doc. z. M'a(jewslklioego, d~ CIDNT, i nlia:ej pooodpis6ii1Jelj. 

Sesja t;rwam 3 dni: roZjpOICzębaJ sdę i ~czzy1'a posiled1Zle111i.rem ;pleiillaiiUlym; 

w okres~e m:iędz\Y nirrni oobyly się iPO 2 lulb 3 rebrema g.ru:p roboczych. 
Na pile1'WSzycrn posdled:zeruiu !Plenarnym, po o"ll\w.roilu sesji przez c:złonlka Ra

dy ho1end€1I'S'kJi•~o Iromitetu noru'Illa.'Iri7.1a.Cyjne.gto li IPO OW)'Ib0I7.1e prz.Jeowodtn.i:cząc:ego 

sesjĄ iktóry w.y;gliooił ~llkii:e prz.emówi€1Ilłie d odicz.y:llał powitaln(y list pa:o€1ZleS'a l\SO. 
zootacy 'W)"gliOSiwne spra!Wo'Zodanliia SelkretaJiia.tu TC 46 omrz :Bodtkomitertru I Re
prodoUikcjoa dl01knl:mel!1'llatcyjna. Pi.erwsze sprawo.zd:a.nie mwlileraił.o ·dane o stanie 
opmcowa:nlia pos~zególinyieh projoektów, dru.gti•e Wormowało o ImJWiąmniu Iron
takitów z TC 42 Fotog~ro•flla i omawi:aiJio t:ema:ty w OfPI'Ia'OOW:aln:iru: f•OII'maty re!P.rO
dulocjiJ fortogu-.a.ficrl!Ilych dolkumen•tów CZY'llel:ntyoh gołym oki·em; i!."OZIIl'lJitary milkro

kopii spocządzanych 111a błonie filmowej; mikrofilmy 35 mm, lektory (czytmki) 
i szpuWk!i do mi'kro:fiiilTlÓW. 

Z ilooileli .omówiono polkrótce p.rOliekcy 7Jiltajdujące s:ię nta porządku dzieiiltllym 
sesjli•, fOII'mułują.c =d·ogóLn:itejSIZle dy.rekty;wy dla grup I"Oboczyc'h. Nta za!kończenie 
usta.lo.no jUość i pmgmrrn pr.acy tych grr-up: 

Gru,pa I: Opis bibliograficzny; 

GTu.pa 'II: Analizy i Streszczenia autorskie; Kompozycja wydawnicza arty-
kułów z czasopism; Kompozycja wydawnic2Ja książek; 

Grupa III: Transliteracja alfabetów: greckiego, arabskiego, hebrajskiego. 

DelegtaJCjoa pOiłsika wzięła 'llJ<iZiiiał w Olbmdach drugiej gvupy., 

Prz.y omaJWjianliiU ;projoektu !Wsrtęp~ntego Opisu bibliograficznego ,grupa rolbo
cza 'WZ.ięłla m. d111 pod JUo\Valgę .dYJrelktywę sesji plenailUlej, .alby projekt ten nie 

zawilerntł odsyłaczy do projtelktu z:a:loecenia Skróconego opisu bibliograficznego; 
oclpowiedllllite przepisy 'ZIOISI!Jaiły więc włącrone do •tlekstu tpt10jelctu. U.:;t:aLo:oo, że po 
os1JaJteCZIIliYffi Zll"€dagowatlliru p111ojektu 1p:rrez porwołia:ną w ,tym celu !komi•soję zosba
.nie on ,przeiktazatny dlo Seikrefia:rdta1lu Gooemlnego. RóW1!11iierż do !PI'Oijekt:u Skróco
nego opisu bibliograficznego, jlll.Ż pnreklazruwgo Rad2li>e ISO, grupa uchwaliro 
pewne - ZJI"esztą rba:rdw drobne - pqpraw:ki. 

Profiekty: AnaLizy i Streszczenia autorskie -były w:prnwdzie roZ!P'a•ł:ryTWa1Ile 

IOO.Zell1, a.ile odrębntooć !itCh :2:ostaiła lllltreymtallltat, z,godni>e z dyl'eik:tywami s>eS,ii 
a 'Wibrew 'Uiprredn.ilm ISUig·estn:om AIIl:g.Ji!kÓ!W'. Z wniesU.onych IPO!Pl"CIIW'eikl jedną 

z is:to1m!iejszych bY'ła pO[marwlkta liliilŻej podpilstalnoej, pod'kiooślaJjąoa możność uzu

pełrn.i:endta aaJJaUiz :rysJUllik:a'mi. i \VYik!I'esrami, nm.óre - jak wiadomo - ~rl!ają 
częs:tokiroć więcej 'i w sposób tzJWięrź.lej:szy, IIllilż tekst sł.OIWIIly. iPo d)'ISIIrusji 'USillalo
no, że dba lpl'IOje'kt;y mogą być 'lLZtilalllie za. !Pl10jelko1ty' z:aiJ..ooeń. 

Projekt Kompozycji wydawniczej artykułów z azasoptsm uzysilmł s·z;e['eg 
niezJnJaOZ.nycih ,POfPOOJWelk 10 eibamlcierze czysto redaoocyjtzytm. Na u'W'oal,gę Zta~Słu

guje SlfOII'Ill1llllOIWiali1Jie ro,zdz. l, ikJtóry wy'l!icz:a elemooty (JJagłbwkia: tytuł i n~ę 
a'l.lltoro, ,aJle rnie precyzuje ich iklolejlllościJ, licząc slię z rÓżnY'ffii t:radyąj>ami w ITOZ
ma:iJtycll !k;roj:acli. W ;redialkcjd o:pll".acOfW1arrU!Ii :PII'ZeZ gnupę roboczą !Pl"O}ekt będzie 
eaillci:ebowallly :Pil"Zeez S€łklrel~i:alt Generla/Lny j•a/lro 2. prOijłełkit mUe:ceruiaL 
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Z ·Jrolei omów'i•on•o ternet Kompozycja wydawnicza książek. UstaLono, .ż,e Se
kreta·riat TC 46 opracuje pierwsrzy !projekt wst~ny opi1er.aL]ąc si~ na odn-ośnym 

tekście bei.g.i:j:sikim, 'Ila 5 cwii"'JI1ac/h .iJndyjJSikich, 1111a Qip.i"nd·ach .ce.łoruków '.DC 46 o rwy
mien.il()(l1Y'Ch ()jpracawan.ilacll o;mz lila rlyirektyweiClh gi'lUPY rdboczej. Za .podstawę 
dyslkusji !Illad dya-ektywami ·grupa IPirzyjęła ;projekJt lbeLgijsk:t. UstaJl•o.ne dyrekty
·wy rrrui:ały chla.raiktleT ogóLny, !lliP. 2lCłiLecały ISikreśLenie zbyt s~czegółowych wslka

zówek, nie~godnY'Oh z ohar'aikitffi'lellTl mileceń ISO, ZiaSlą!P.i•eiil!ie odsyłaczy do !lllcmril 

belgitjslkich ik.oillk!reltlll)'lffii. pT:z.~ise.mi iltrl. Wieliką :k01!1Stermacj~ wśród Fran
cuzów i B€1ligów wywoł:aiłlo< :slbWierldrzJelnlie lniżed podjpilslalnej, że nie można mó
wić o recto t veTso stl'OfllY tytułowej (piage- if.iltre), gdyż strona nie mQri;e mieć 
od"WII"OC'i~a; !P'O~ęcila vecto i v>enso .są zwią~e z IPO!ięailem llrort.Y. 

Proje1k1t wstę:ptn<y Transliteracji alfabetu greckiego :z.osta~ !PrzelkoarzJal!ly do Se
kreball'"i•atu GeneroJlnego; .projeklty tWSitępine TransLiteracji aLfabetu arabskiego 
j Transliteracji alfabetu hebrajskiego wymagają jeszcze konsultacji specja
listów. Ustalono, że od'I)Owiednie zjazdy wstaną zorgaltlizowane w 1959 r. 
we Francji. Projektami tymi inteTesują się zaledwie 4 kxaje: Austria. Francja, 
Holandia i Wiel1ka Brytamda 1• 

Na ikJońcowym posiedz;em:iu ;pl1Emiarr1I1(Yim w dn. 17 IX 1958 ;r. wszys1ikie przy
toCI"l.Q/Ille wyżej wni'oSIIQ: .gi'flliP rolboczych ZiOISibaey uoh\VW.Qine ja!lro rezolucje VII 

se.sji TC %. Omówilcmo I!'ÓWn!ireż tlema't.Y, które obolk w:yiŻej rwymienionych włą
czono do pr~amu ;prac na .7Jiajlbliższy !()l~es: Fr.ancja ,podjęła sdę datlszego qpra
coWJam.ia .sik:I"ótów wyrn,żeń typowych w zytulach CZlasopi:sm, Ausrtl'ila - i'Ildek
sów, Ho.l~a,ltldia - sp.i:sów rzeczy. 

Obrady TC 46 odbywaiły się w b. !Pał.aciU •krórowej Will:helmiiily, obecnej sie
drl.iibioe I111Sitytutu Nauk Społeczwch. w pięknej sali (daw.TIJej je.daln1;) urządronej 
w scyJu ind.O!lllezyjslkim. 

Na porllkireśUen~e ZJaJSługuje 'WZOroiWoa· organliimcja se.sjL MiMą ISIPr.awn.ości 

może być tlaikt, że przed driUgli!rn posiedzeniem pl€1n18.1ri1Yffi k.arżdy uczesitnilk otrzy
mał wstęp111y protalkół z pi•el'WS!Zego ;posdedzeni~a plen<a:me~ocaz teks1:y projek
tów uchW18Jlone prZieiZ grupy :ro'l:Jocu.e wiecZ/Oir'em dln1a pop:rzedlllliego. 

Przed l"'OZIIJO.Częoiem oo.rad uozestnlicy otrzyl'l11a'li bro.szu;ry illlfOII'llllacyjne 
o H01l61!1dii. o Hadze, .o Benelluxie OIOOrZ. p1all1. Hag-i i: ma!Pę Holandii:. Ale ;rua:jbar

dziąj godny uzn-an:ta był wyjbór termi1I11U SJeSOji: w trzeci wtiOlrelk 'Wl"'ZleŚITlli:a koalide
go roiklu lk~róliOWIBJ JulUana udaje :silę 1!1Ja. obwaroie sesji jplaii1].amentu w asyście 

klsd·ęda-małżonlka i, dwu s'tiall"'Szych córek. Pnz.ejeo:z.d rod.'ZJimy ~rólews'kiej z pałacu 

w RedlZłe d:O gmachu paml.•amemJtu odbywa .się \VIi.elce uroczyśc1e, w złoconej ka
rocy. W dniilu il;ym z.oobaJiśmy 2JalPOOISZIEIDii do pi·ęk:nej I'le500iurr"acjdl jllldonetzyjskiej, 

znajdlującej Sl:ię l!'llal trasie przejezdlu. W ten IS.'PQISÓb ·m1ełi:śmy okazję :wbaczyć i-n
teresującą 'LII1CJICZYS'tość 71iaJI10dorwą, <a jednocześnde srpróbować .mało 2JI'1Gillej u nas 
kuchni :ilndonezyjskiejl. 

Inst. Biib]ljogrnofiCIZJlJY 
B-lka NarodJowJa 

Janina Pel.cowa 

1 .!Jn.stytut BilbLiogmficzny sikłondł do ud7..i.iaiłu w tych praca-ch równli.eż spe
qjeJ'istów polskich. 
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SEMINARIUM BIBLIOTEK NA!RODOWYCH EUROPY W WIEDNIU 

Zorg<llJilli:zJO'w61Il!e przez. UNESOO w dni.aJCh 8-27 Wirześni-a 1958 r. rw Wied
.n1u ,.,Sym,porzjum" (iS'emilniar.iJum) obilblilotelk IIl<lrodowych EUJI"'!PY •było jed:nym 
z ważnych etapów dz.i,ałalrl!D.ści ,!JeJ orgGIIl!izJa.cj:f, z uwagi na rolę, joalką bibHotekJi 
odig.rywają w rozwoju n-arodowego i między.ruarodowego ruchu iD'tele'ktUJalnego, 
O'I'Ia:z z uwagi rua z.no<lJC:zend.e 'bdlbli101telk na!I1odowych w dzilała:lnooki bi:blioteczn~j 

poszczególn(yich !krojów. 
Ogr.aJI'Jiliczenie ZlaJSięgu konoferelncji <Lo ikinajów Europy •nie byiło wyrerem .nie-' 

docenielnd1a ważnośc-i współ!pr!acy intele!krtJuiaJłnej ludlów na wseyst'kkh lko.ntynen
ta•ch, lecz wyndikło z pl1W.ŚWiladcze.nila., że wspóLnota kulturałn.a i cyrwi-l.iZ31Cyjna 
talkiego mniejJS.zego Zi€1Sopołu lbi.bl'iJOlllelk, ·ukszt.a·łtawa.nych WY;r.aiŹ.n.i'e od l~t i na 
ogół już WS!Półjproacrującycih ze oo!bą, pOlmoże łia1twiej 7JOO!leźć "WSIPÓUzy język" 
i ooiąg1nąć l'ezuUaty a:li1alkty•CZitl•e. !które lbędz!ie możrua zastosować t.a.Jrne w szer
szym, międ~ikvlll!tynentaJlnym ZJasi~u. 

Obmdują·cy zespół ni1e slkładał IS!ię zresztą wyłączin.i.e z re;p.rezentJainltów kr~
jów europejJSikiich, choć ei sltJal!lKlwihl IIl!ajllioczmiejszą grupę - 38 01sób ze W$zyst
lldch ikroa.jórw Europy oprócz NRJD, Albali1Ji'i, -Grecji i P01rtugałii, z. !ruatiwiększą, bo 
4-osi()lborwą delegacją 1!"13.dz.ieclką {F. S . .Ab.l'ilkioiS'OW.a, w.iJc-edyrelkitoii" Blilbhote'ki im. 
Lerui.n·a w Moslk.wire, W. M. Batmszenlkow, dy.l'<elktor Bifblrirot·elk!i im. Sałtylkowa
Szczedlr.ina w Lerui•ll@I'adzlie, W. S. DOIIliCillalk, dy!I"eik!Jor B~bLioteki Akaldemi•i Nauk 
w Kijvwie 1 J. B. Simal!lKlwslki, dyrekJtor Państw. Bi<bLi:otelki w Mińsku). 

Z wybitni•ej:szyoh uczestnJików Seminarium trzeba· wyuni·e.n·:ć p:rzrede wszyst
kim jego !PrZieiWiodm.<Lcząc€jgo, P .. BQilM1gleo'is, dyil"elkto.roa B~bliiQitiheque Na1tio111ale 
S'lllis:se w Be'I1Illioe. Szc.z.ergólnie duży ·w'kŁad w .pmce Sympozjum da.Li J. Caim, 
dyroeikito'l" BilbLilotheque Nationa,le w Pairyżu d Therese Klei:nd11el!l1Sit z tej Bi'blio
telk.i:, F. C. ~ands, kustosz .British Mus·eUl!ll, L. Bl'Ummel, dy.rek!Jor Konim.klijke 
BilbLivtJhe~lk w H~dze, H. Lie,ba•ell"s, dyrelktor Bi1bhl10theque R:oyaile w Brukseli, 
R. A. W.irlson, kustosz Briltish Museum, W. Beatti•e" dy.rekt•DII" N~rt.ooo·l I.ibra,ry 
of Soo,tJland w Edynlbu.rgu, M. RU/Pel, dyii"elkitlOII" Narodnoa .iJn Univer'Ziilteilrua Knjlir
żnica w Lubljanie, U. Willers, dyrelktor Kungliga Biblioteket w SZJtokhoJmie, 
Larurra de Felke Olivieri., dy!I"elkitor Bifbli.o!Jeca Nalli'Onale Ce.n'treJ.e w Rzymie, 
H. L. Tvetell"as, dyl'eki!Jor U.niversi!Jetsbiib'Liotek.et w Oslo, G. Hofma=, dyrektor 
Bay~ris,che St~a~atsbli!bliot'hek w Momchiwn d E. Eg·gell". 'kiemw.n-ilk: dz:i~ił;u w Bi
'bliotheque Na•tionoarle w Bemie. iPimwszy delre,ge:t Bołs'k~, doc. dn- Her1eli1Ja Hleb
KOS'Zlańs:k.a, wkedyii"'elkitor Bilblioteki Narodowej, wc'hodrziła w srkład 'komitetu 
lkierownkzeg"O Semirn.aTium. 

SpOZ!a EUII"'Opy !Pl"ZYiby11i tiaiko vlbsmw~a~!Joll'Zl.Y i UCZJeJSIIlnJiiceyli ib. cz;yl!llllli'e w oOibrlar
d.ach L. Q. Mumford, dyii"ekltoii" Iiłbracy of Congresos 1 R. B. Rogers. dyrelkto.r 
NartJionoarl Lilbroa.I1Y of Medidne w W•as.zyn,g!Jonioe. JedynYIIll obse:rwator-em z Azji 
był M. Bayoa:ni, dyrek!Jor 'bilbl1'0tlelci 11118.1I"Od01Wej w ~eheral!lire. Ba:rooo żywy udział 
w 111oaradach bra-ł Zo31Pl"'OS'Z'Oilcy' jiBJko oeikspert C. Wo.rma1111Il, dyrekrtoc bilbUo:teikli na
rodorwej n· uniwers}'lteckiej w Jero~oliilmioe. 

W imi:elniiu UNESCO Q'!Jwmrz.yij obrady jego dyrelkrtlOII" ge:neroa'llily L. H. Evans. 
Pensoruel Działu Bilbliotelk w UNESCO IPOd .kii1erown:irctwem E. N. Peternen.ICl, 
przy rpom01cy zesopołu tłuma,czy i stełllo.tyrpi'.Stek, ułaJtw~ał spra'Wllle :prowoadzenie 
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nalffid w -SIPDIS'ób godny na.ś1ad:owrun~ą Ni·eocenione UJS-ł~i oddGł w przeprowa
d:zJerJillu Semitnaa1ilum j'ag10 goopo~diam, dyrekrtJor Oe~~clhdJSCihe NatlLoinBillbi:blio

thek w Wiedniu dr. J. Stummvoll, który przy pomocy b. miłego (w większośd 
władającego dwoma lub ,trzema języiklami} ZJespobu wyłonionego spośród IP'NIJOOW

ni!k:ów tbilblilotelki zadtzilwircrjąco SIPI".atW'nie l z ujmującym wdrz.ięlciem ZtOII"g.anizował 
stronę gospodla!I'czą, 1lowtaTZyslką i turystyC'71Ilą Sympozjum, zyslruojąc powszech

ny ajpkuuz i' wdzięczność UJCZJestnJilków. 
Ogral!ldC:zJając :S!PI'a,wozdoan~e do m,gadiil'ień ściśle fad11~h :ZJarrli'echam opi

sywaiiliiCIJ -ofiJcjalnych uroczyst,ośd otwerC!ia .i Z6liillknięcia, iJ.icZIIly,ch spotkań towa
TZYISikiiteth i ilnterosują,cy.ch wycliecZJak - zarz.tnaczę zyl!ko, że w wieLu cych dlmlii.icz
nośC'itatch, jeik i podc.zaiS obro.td, pod'kreś-lJa.IIlo }alko szczegóJ!Ilde tpozytywny falkt 
spot!kati1J!a, sdę nta Sy.mpozjurrn prwd.starwi!Ciełi Wschodu r z,a,chodu Europy i sta
r-ainO stię UII1lilkia•ć 'WIS'2l€11kli.ch diralŻlhlrwY'clh kwestili llnOigąCYJCih zalklóeić a.Jtrrn:osrferę 

:spotkania. Jedyny większy zgrzyt w tym harmonijny:n lilastroju spowodowała 
siiJII"awa języka' ,obrad. PlrzredtS't:a,widel Bułga-riti G. M. Doibrev 'I}Osbawił na 
pi€'I"W\Srzym ;ptOslied:wn1u IPIOSitUil-alt tdopu'SIU:ZJenia Obok języka ecJgi•elslkieg-o i &an
cuslk..itego ta'ktże językJa, .rosyjslkli~o (i !Il<i.emieck:~ego}. OrgoaniZJa'toll'Zy ikoruferetn.~Cji 

ni-e <przyjęli tej Pl'OIP'OZYC:j,i, umtSatdnJi,aoąc odmowę ltym, że w z:a!IJ~OISzeruilaiCh na 

. Semi:n:atriurrn ZJawita,dootmiJOII1o z góry, 1ż będzie 01bowiązywał języik. angieil.ski 
i inmous\lci:, wprowald:renJiJe dallsey'Cih języków ti1liJe jest możliowe, bo tn:awet w ra
zie ;p:oz;ys~ania tłum.a,cz;y hmlk. 1\lll"zqdzeń do równoc.z;es!Ileg.o Uuma~C:zem.ita SIPOWo

dowałby przedłużenie o jedn-ą tll"zecią c.z;aJSu potr.reł>nego <ll!Cl :katMe przemówie
nie, co nn:itemiOtŻlirwilł•olby 'W)'Iklolllatrl.ie prog.remu. 

Na1roady prlOwadZIOne były SY">temem sellllli:naJryjoym. Po omówieniu na ple
num z,agoad!Iliteń ogól!Ilych nastąpił podzilalł na trzy g.rupy IPI'otblemowe, ik:tóre 
olbr.ad:o~Waoły !Ile bazi•e l'ozesiłernych upr.z.edniQ wszystlkam UCZ€51tniikom tez, dy:spo
ZYJCj'i i' ma:teri,a.łów pómooni.czych. Pod 'koln:iec katŻdeg-o tygodn-ia omruwitano na 
plooum prz,elbiteg 'i wyn:ilkti IPrlłiC poszcz.egółnych ·grup. Ostatnie dni nJatrad !Po
święcono zagadniteruiu wnitos!ków i IPO'Stuletów wyprocow~my,eh w gr.up1łlch. 

MHt~ilaiły SeminariUtm zostaną wytkox-zystane w puobłilkaocji ti16 temart; d.z.i:a
ła:l.nośei obdlbliot~lk n.arodowy~c'h p:Latnowta!Ilej przez UNESCO na :r. 1959. 

Wa1rol;o pootdkl'eśH.ć - z z.azdrością - m.esii)otykaną u nas dySICYIPlimę i kuL1ru
rę dysikusji\. Keżqy mówił na ternalt d !kirót!k.o: z czym się .zgadza, z czym nie 

i dl'a,cz.ego. Op•rn·coowywa!Ilo syst-Ematycznie IPUrtkt po pnn1kde, bez ł"etorycznych 
pqpisów. Wsrze~k•ie 1Jeiksty prtOIPIO!Il!QIWiall'cyJCih wni10slków li sbresl2lCZie!Il.ia prOOxllkólów 
by~y seylhko powioela!Ile i dQiSitaa"'CU!i!le 'W'SIZYJSt:k:J.m uc.zesbruilkom, co vgroannie pkl.
twi:a-ło prowadzeni'e !rZJetCnowej dyslkusj'ii. 

Naj!LkZIIliejszy zespół uc.zesttmilków SemioaJrium (22 osoby) zgmmad:z:ilła grr-u
pa I, obiradująca ntad 2Jagad'Illiteniem <Jtrglarnizaooj i hibJ.iiioteki JlJai'Oodlowej j Sipl'a

watmi QgÓ'l!Ilymi, według wylty-c=ych do dySikuąji opraCO'\V'CinY'ch przez przewod
nitczącego @fllliPY- Był IIlim Frank C. F-r.a!IldtS, kustosz dztiaru d!r:uików w British 
1\'luiSeum, •kier.udą,cy IIl·łesłychatn:l'e StP'I'a.wni'e otbnadatrni. przy pomocy Teferenta 

grupy (Hru-man Liebaers, dyrektor Bibliotheque Royale de Belgique). "delegata" 
wyfbra!Iltego llla pti'efriWISZYliil IPtOIS~etd:ztenliu gi1Uipy (Therese K.1ei!Ildrens1t, ik!us,totsz 
Bl'hlliotttheq.ue Narti!Oina\le w ·Paeyż.u) omrL feilliOmeneJalli.e Sjprnrwtn.ej i uroczej tłu
meeztkli J. Richon. 

Na WIS'tę:pie otbmd za!Ildectha!IlO IP!"Ób ustaJ.enila diefitnicji "biJbliotelki lllaXOdo
wej" ?Je Wl)~ędlu nta ~d1tość .iJrustyflUicjti dk.reślaeyCh tą il'llarl1W~ i' przystąpiono 
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do rozpartJryW61Il!iia pierwszego dzit!łllu 1Prorg11amru ·dbmd: f u n !k c j e b i b l i o
tetk ne!rodowy c h, a głÓ'Wilrie s:pmfWY ,gn-omadzell'.ila, rkonserw:a1c~i i użyt

kowam:i.a zbiorów. Sz,c~ólrr~e wli.ele uwrargi pośwUęC'()IIlO w dY'SilrusH trudnoOOiom 
wyndlkającym z ·mnogośc~ j :rozrmari:tośct rwspółczeSIIlyoh ma:tertiaiłów dTrullrowa
nych, ZJage.·dln:irenilom egzempla!I'!Ze o!bowiązkowegro, selek.cji, od.powi~ości 
b!·bl'iOteki narodowej m zraahO'Wiall'lie cell:ej pr.odUiloc'ji wydewnkzej ila1aju, 

W ZJWiązJku z z.agradnirendem g r o m e d z e n i e zbiiOli"Ó'W usrtarLono w spra
wozdla.nriu końcowym ,grurpy I, co mLStępuje: a) rbilbll~Oiteka rnoarodo'W!a jesrt odpo
wiedzi•a-lrne ze zgrollllB!dZJenie erarej produkcji dTlukla!l'slkii€Jj ~r:adu; b) lbilbliotelka 

rr:.arodorwa zobowiązana jest do dokonywania selekcji niektórych materiałów 
o efemeryrcrz.mym Ciłwr~terze 'i ma IPrniWIO Oldir:zrucać n~eikltóre z .tyclh illllalterieiłów 
na ustlalkmyclh pa-zez slire!biie .zarslardraJclh tw Z'W'irąrZJk,u z cym m.galdllllire1111iem rprrrzy1la•
cz.alllo w rdysllrusji lkraaiJaorwy ;prrz.yikŁad: rbiibłilotelke w LUIIlld •gl101Il'llaldlzii D:l'aJWie!t e~ 

kiecy 'Słlolilków z ma1I1meladą); c) rw W)'G)raldllWJdh, gdy jlalkieikJo[JWłi.eik rwzgllędy lt1alkil>

zują rprneclhJowywCIIIllie części llllaii1000Wej •Prod~cijrt w.ydoaiW'Il!iiCIZ·ej IPOrzJa• iblilbliiloltlelką 
IJ'llalrodrawą, IPOIW'ittllnla OllW. :reJes11Irować .te rmarterilalły (D11P. we Włloorz.~eclh niekltóre 
rl<..artegorie materiałów pochodzących z egzemplarza obowiązkowego gromadzone 
są w bilblii101te!ka:Kfu speajl!lilm(yclh). 

Co do IP'IJibłi.lkJareji 7JCilgi".amdC2JI1Ych przyjęto, że rbifbliotleka nraJrodiOWla ma Olbo
wią7leik grroma.dzenia dnl:kórw ootyczącl)"Ch ~aju, bez wZJględu na miejsce 4:h 
wydellllira - rlec.z joeśl:t wydarwnictwa rtJe, są b~o l:iJczne, mogą obyć se1~cjono
wnnre. Podik!r>eśLOOrO llleiJ, że rw TÓŻ!l~ lkii1al.ilCIICih motgą być II'ÓŻJIJ.·ie ll:ralk'boiW'ane 
przeikłlardy li'ti€Jrotucy n.a:rodJaW€\i IIl!a• dęey~k.i olbce -111p. BI'Iitllih Muooum !l"ez.ygrnuje 
z gromardzenoira wszystlkich wydlań pl'IZielklładlów ·litera•turry al!l!g'irelslkiej, z uwagi na 

lkzelłmość 1;ych ma!teriełów. Nraileży gromadzić w bilbJriotrerce n:CIII"'rdrowej dzieła 

obce d!otylcZJące danego i!waJu. Na Sl€1!'\ii (plemm-nej pdkoreślonp, :piOit!r'zJebę W\SIPÓł

precy .biJblliJot.elk 1!1oCllr.odrawyroh rw ~lirwlaiillilu rmat1Jea1iaiłórw .tego r:rOO:m(iu. 
W .zrw~ązku z gi"oonad:zen:ie.m ł i t e 1r e t u r y 2l a. g .r a n d c z n e j bilblioteki 

narodowe stodą w orblicz;u porw.ari;nych tr.udlnośc~ .powodrow.arnych niez.miermym 
wzrostem śrwiatowej p:nordukx::ji wydlalwni.czej. Jedyrn(ym rorz;wiąZJa'Iliirem l;ych tru
drniOścti wydraje sdę w prnllcl:yce kOOO"d[yinacd.a i IWSIPÓł;[llrnca międeylbilbllioteczna 

w grolTlBidrerniu :dbiorów. Jed1111alk:ile ibilbliotetka 11!a!I'Odiowa. musri stale cmiw.ać, by 
ta WSIPół.Pli'ace i lkoordynoacja Z61P€1Wlliraił'a grromardrenire wszysrtlkirch potrzebnych 
kretjowli. d:rulków. · 

Zaldamrem biblioteki 'llJarodowej jest ·również zachrmvi8Jilli•e rw s p ó ł c z e-
snych rmatexjałów ~rękopi-śmienny.ch, waiŻ'Ilycrh dle hilstOII'.ii da
nego Ikrali u. Z gromadzeniem talkiich .maJllerilalł:órw wi,ąż.e się pmblem srelekoji ii de
centlra'l.iz:aJCji. W większości kmdów zerdalllle. w za!kii"esdoe gromadzenria materia~ów 
rękqpiśmi~ch p.ode.irelorrre są między rbi'bliotekę rmrodową i lo~a1Lne bilbliolle'ki 
oraz arohiiwaL Pirzyjęto, że bez "\WlględiU na obowiązujący w danym !kraju po~ 
dzi!ał m.dalń w cym zalk!I1esde bllbliotelkra narodrowe odpowiiadoa ZiaJ cerutrarln.e irnwen
tecyZrOfWiaii1Iie zJbiiOirÓW rękqpiJśmirenntY'ah. Zelec·ono, by bilblioteiM roorrodowe nie 

wstrzy.rnyw~Bly si·ę od stwierrdzeruia srwyroh IS(pecjalnyc:h UIPMrwnireń d· kwa•lifi~acji 
w zakres•ire zabez.piecZJall1i~ odpowiredll1riJcrh współczesnych martenałów ręko

piśmie:runych. 

Gromadzernie stacych dii"UUków dlotyrerząrcych kratiu n.asu:Wia OOII'Iarz· wi-ększe 

trudiilOŚICi 'WOibec brarozo og.rernic7Xlllrej IPodra:ży ti.YJOh oJ'l'llalteria!łórw, co 7.il'l1J1JSIZ6 bLbliio

teik.i narodowe sJo rwydlarwania Wli.elk:irc!h SIUffi oo kh mikup, a!lbo do zastosowania 
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cał'kuem nowych metod groanad:zenia.. ZJagadnienie to wymaga gll'Wlrownych 

studiów. 
Zade.nfu 1rwla.ł€ig.o przechowania l•Her-atury 'l1tarodowej 

sprawi'llją, l'ile materilaiły ·gtromadzon.e w lbilbli'otec.e 'Illa!Mdowej mają chal!'.alkter 
eJI'ICthifwalny i powilney przetrwać w ocy.gi!I1JaJlarej jjo.rmie. Dlatego s;p01rządzenie 

milk.roll".ejpll"·OOulkcj~. w SZIC2IelgÓlnoOC.iJ z ga~Zet, 'Illie lJiPICYWa:Żnila do ([l'i:slA:~Irrila orygi
!Ile.łów. Często tkorzySitall'tile z nielktóry.ch diOikoumenrtbw, zwmszcza· z dzieł wy
bi~ch 6/UJto.rów, mograila trwa.lłoś.ci tyah materiałów. Dlatego pożądi8JI1e jest 
włącza'Ill~e do ib:iorów dwu egzemplall"'ZJy. 

W dySkusji bairdro mocno :Podllm-eślono 51Pl"Eirwę :Pelnego wylkmzys•bal!llia ZJbio
rów bilblio1ieki .naJrod'OW€jj. Szczególnie dużą wagę IPI"'ZYIPi!Sywał tJemu mgadruie
niu przewodnrl..czący gtr"llpy F'lr'aalcils, WSikazuJąc na .nieibez,piiOCzeńsbwo mwrtwoty 
zbiorów, am m~dą•cą bilbliotelrom Ullli\Wie!I"Sla!lnym w coraz wię'klsrzzym stDiPniu 
kOillJlruren,cóę bitblilotelk SIPOO}a•~h., na. spoŁeczne 7l!1laczea1ii.e dookonalsrego udo
stęp!1'1i61Ilia ·zbimów, ll1Ja WtarŻIIroŚć 1led SjpmfWY dla utrzyma'l1ila i wZil"<llStu arutOil"y
tetu bilbliotJetki. !lllall"'odowej. We wnioslkax::lh końcoWYC"h podilrreś'lorr1o z IMA)islkiem, 
że :ruie wys'ban"czy proW6Jdizen:ie kiarl:ailogów, choć .są, ()(lJe rrmjwa.żn:iejszym ze środ

ków ułiaJtw1iiadącyc!h łrorZ(Ystlaal.ile :re zbilorów; 'komeczne jest nad'to wydawanie 
prz.ew>odlndlków, ·llii"Ządtz.aiillie wystaMr, ;propa..gow61Jli.e za.sobów i IUSiług bilblioteki 
w proglOOIIIlaoch rn.ddowyclh i telewizyjll'eych. Podlkireśl•ono też w ZJWią2'lklu z tym -
na sesji plena!I'1Ilej - witeliką prz:yOO.tność "Towall"ZY'Stw Przyjaocdół" bilblioteki 
narod10rwej. 

W zwią:zJku z c.h.a!r>alkterem :i ooga'llli:zaiCją usług bibliotek-i na~rodowej, warun
ikowaną ll."IOZJ.egłośdą jej ZJbiorów i współczesn,ymi wyma,g.a.niarmi starw.i.a'l1ymi 

bilbldotelrom, fWYsu'IlliętJo j•alko zagadni~Emi:e ru3\jW61Żlniejsze j6kość d:dkum€111ltaocji 
służąceij udos~!nJiJaiilliru. 7lbiorów w możliwie na,jszerseym zalk!resie O!rn:z dotrzy
mywanie ikirolku ro:z;wojowi IP'OłJrZ€ib s!I)ecj·ali-s:tów z różnych dziedzin wiedzy. 

RorzJ.egłOOć zlbiiO'rÓw lbilblilotelk:i' n.a!I"odowej stwarza powa&;n.e trudniQŚ.cn w wywią-
7.y'WI3.'Il.iu się z tych ~- Starwill to lbilbldotek·i !Ila110dowe wobec dylematu: czy 
przelloo:eywać obsł·ugę niektórych d'Zliedzin lWioozy bibliotelkom Sii)ecjailnyrrn, już 
istniejącym Lub nowo za•kładla!nym dla wykonywanfua tych zadań (ze wz,ględu 

na łepszą jalkość usług, jaiką mogą z1Cljpe'W'l1ic rokie biiblilotelki IP!"Zez s7zy~bklie udo
stępn:i.alnie, speocjeme ·loo.tau.o,g.i, ·mdeksy mW6l"tości cmoopilsm itd.), czy też roz

wi'l1ąć w bi.lbłiiOitece ni8.1I"'dowej S(peC'ja(liixację .n:ie ·tY'lolro wedi}Tug ~aju matell"ia

łów, tlalk dot;,yclhic7Jas {!Il!P. ręklqpiisy, ~ l!td ), ale równici: wedł'l.lg dziedzin 
vriedzy. 

W toku dySikusj"i nad cymi zagadn.ien.ia.mi. uzgodru•011110 'l1oastępuJące punkty: 

1.. Bilbldoteka 111ai!'Odowa· pCJIWiinn.a 1być w stalnie sama zapewiillić najuepszą. 

obsługę czytelnilków dzięki liCZJebności i rozm:autośc'i. swych Zlbiorów, dZJięk.i wy

soki'€\i jallrości ipeii"SSIOlelu i dzli-ęlk:i ŚII"'ddkkiOm rmaJterliia•mym, jalk'imi dy.sponu:je. 

2. ROIZIW•iąmoruie tych ,problemów rwyrrua,ga ll"OZJWi•rrięcdia znacZI!1~e większej 

~ bilblliioitelk l!laiOOidorwyiCih, IIllilŻ to IO!becme zwy1}clo mieć m~soce. Nie
zbędna jest .śm:·aaa ;roovganiz.acjoa. dzioatbailno.ści lbilbJ..iotek. 

3. Przlejprow'aJciąc rw obi/IJlilotece nall"IOdmvej dooeilltmll'ilzację i SIP€'Cijoallizację 

naJleży tworzyć nowe jednootki or,ganlimcyjne dużych ·:rozmi~ i o wiel'ki'ej 
samo&ielnoścL Podlk!reślmo., rże w ~elikich bibliotekach ~ja•lne dtiaily mogą 
posdadać zbi!Oiry iiJcząoc.e ;ponad pM milima 1omów, co UZJaS6dni 'l1ell:eżyoie wysoki 
stopień ich 'l11iezależności. 
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4. Wiel:ka rozmaitość typów 1Sitmi•eją.cy•ch obearuie bilblioWk n<aa:odowych 
wyma.goa ·całlkow.ime'j elastyczności w jalkimkolwiek teoret(ycznym ujmowaniu 
tych spraw. 

5. Niezale.żlnJe od p<rzyjętych metod vOIZ'Wlią'ZJY'Wania tych pmblemów lbilbtio
te!ka .naii"odowoa powitllrua od<gcyw.ać 10entxalną J.'Olę w lwordYIIlJOwall'liu :\cr!ati.()IWej 
dziHłalnośC'i bibli,ortJecznej. Wewnątrz •bilbl'iobelki powinli<en iiSJ!lnieć ośrodek ze.
pewnialiący pełne liruOII"macje o zlb~o.rnch <kiradowych. 

Na sesjli plelllalrnej ;podkrr'eśLOOlJo, że .bilbliotelm .na<rodowa marże uzyslkać talką 
cellltlralną pozycję <w si<eci lbibliotlec7Jnej 'lrna•ju ty1lro wówczas, gdy OO<aruje usł'U
gi .najwyżse:ej j•a<kości 'i zdobywa <UZn<a•nie i mufanie uży.t<kow.n~ów. 

Rozjplatlrując !rodlzaje dzi~;.lłalllności bibliog.rntfJ,cznej prowadZion<ej przez bLbUo
tekę noa!I'odową 'WlSiim'Zia•no 'l'l!a IIlJielbezp:i<ecZJeństwa wynilk:a.ją.ce z 1111admi•ernej cen
trailiz<rucj•i, przyjęt1o jednak, że 'bilbli<ote<ka nal'odowa IPOW~n'll'a być odlpuwiedzi•alna 
za ca•łość służby bi<b~iogr>a<J;icrnej <w i!rnaju. Wsk.azywano, że ona to lbyć w wi.el
kim :z,atk!resde :l"a<czej dział·a•ln<o~ć poiŚII"edniczą·aa i Jooordy.nująca, llliiŻ beąJoś<rednie 

śwradczeni•e wszellkkh usług, jedn.a•k•że na•lezy przyjąć :ad,powiedz:ila•lność bibolio
teki narodowej .za dzi•aJ,a.l[}Jość bilbll-og.ro.fkzną o .ogólnym z,atkres:ie. WskJazano 
TÓWII1ież, że ztadani•em b!hlito·t•eK,i n=odowej jest c~uwaiilli•e naid tym, by :prace 
biblioognalficzne były wy.:lwnJywa'l'l!e przez l!llajodipowi·ednitąjs?Je instytucje i w za
dowa.ładą•cy SIPOS•ób. 

Uzmoano LPOt.rz.ebę 1JI"Óżn:i•cowaru•a. polii•tyk.i udiostę~innia :zJbio;rów zależruie od 
tego, czy •biblioteka narodowa pełni rownież funkcje •biiblioteki uniwersyteckiej, 

czy też ma ·eyl'ko :z;ad:anie bDbL~oJtek:i 'llJaii"Odowej. Dokonany w toiku dysllrusji 
krótki p·rzegląd Z<a!S•ad po1i1(yiki• udostępn.itall'llia w pos:z;czególn)'lch kiragaiCh ujawni! 
wieLką .11ozmai'tość sto•sow,aoej IIJm<llktyfkJi. Wjlmźnie IW~•óżnm <S•ię g;rupa kra:jów 
:sk-andynawski-ch, udostęp:n!<ając)'lch z'bliory lb.iblito1Jek 'llla!I"odowych w dalk najszer
szym zalktrestie, Jl'a:we:t dtl:a czytelników bilbliotek IPOW'Szechny-ch. 

Uzgodntiono, ,że należy !!"'Zróżndć wy:porż:ycZ<a'l'rie Litemtury natrOdowe:,j i lite
rotm-y m.g:rnn:i<czn·ej. W Z<Ws:a<dzie przyjęto, ż.e re względ!l na e.mhliwaane z.adania 
'biblioo<te<kd l!itleirla.turo ITIJarodowa może być wy,pożycz.~ane tyllko w du.pldilmtach, 
i tyLko do bibliotek, zarówno w wyrp•o,żye~m!Il!iu kl'lajowym j<alk d mitędzym:łlrodo
wym. 

P.odlkil'eślono wacllność międzytnar.od-owego 'WY'POIŻYCIZia'IJJi•a maotetri~ałów na wy
stawy. Nafieży je szeroko s:tosowa'Ć, o i'le 'tyll.ii<.J() dla się 'to pogodzić z. ikorueczn'D
ścią zaJbezpi•eoc:z;end•a ważpy.c.h dokumentów l!llalriOdowego piiŚimi:enn:iJCt<wa•. Na sesji 
plenJamej pod/krleśroiillo, że ttalk•i•e wy,pożyczan•i<e !Siprzyj.a. pod'i'lJoozeniu autorytetu 
bibliotek ne!l'od•owych. 

Na:srt;~pny pUIIlJkt problematyki. ii"OCW.aiŻtań grupy I dotyczył spraw IP er s o
n e l' u ib i lb l i o t e c z iil' e g o. Wy!Sull'l!.ięto r!nJ jalko oojwa:żniejs~ SiPiffi<wę !l"e
kruW.•cji i· utrzyma<ruia w IPif'acy personelJU <Il.61U1kowego (<a<c:aid<emdlc stalff), podkire-
81tatiąc SZCl.lególrlliJe brelk ka111Jdyda1tów stpośród s,poojalliiSJtów z n<reik:oocych ~e
drz.i:n: SJPecJefin~h ~ll!P- naUJki pii'ZyroJdnicre i teC'hnicZille, ~rękOIPiilsY:, lill1Jkrma!buły, 

o.rientaliistylm itd.), stosunkowo ll'li:!Stk.ie tpolboo-y bilbliotelkalrzy, !S;pra<wę ()T'estiżu 

zawodu lbilbllloooka:nslkJego w po~rówruanliu z możli'WIOŚC'i'ćłlffii, j<alkie dage ;naUikow
com Jm.triem U'll'i<wemsyteciJro., W wynillru dlłu,giJejj dyskusj•i wysii.Lruięto IllatStępujące 
punkty wniosków ko.ńcowych uzg.odlll.ion~rch o.a Zlebra[}JifU IP1emurl1(Yiffi: • 

l. Natibarrdzilej poweżn~m •problemem jest odpływ .ka·dry mwikowej, w du
żej mierze wsik.utetk konieczności wytk'0111ywa•nia w bitbli·otece wlielu prac teC!h-
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Inlicwcycll (11'\0UJtitrue wooik). Dyslkulx>wanm wiele ru:ij>ektów .tego zagadlruieruia~ ja!k 

na przylkłoad: 

- Obawa C'lli•ektóry·ch proocO'Wnilków, pOIŚWięoający•ch się wąskiiej specjal

ności w <Jikre.cilo1!1!ej d:zli.edzirn•ie W\i•edzy, że 1JCh ewamiS 1będzioe zagro~ny przez k<J

legów za!imując~lh !Się og6lnymi .S!Prawami bi•bli'Oiteki. 

- Skl!ol!1li'10'Ść do !P€\VnleU cywaild.zaoeljoi między personeLem specjalnych od

dz·ioałów i sołużb, n,p. lkiaortogralfii, ręloolpisów, muz)'lkia•lioÓw, ori•enbahlów, cymeliów, 

e ipersoneJem ogóLnych dZiilaiłów nowych druików d C:zJa.SoOIPiiSI!Tlo, gdzie nawał co

dz.i€11111.y'C1h oibOIWii'ązJków może olbni>żyć joalkość z,aoaJng'<l.ŻOWI(lJ!'lych bam !Ptr.ateowm.ików 

naukowych. 

- Noi•ebezp:iecz·eńSitwo mwężernia· Q,gÓ1n(Y1Ch reinteresoawań bibłio,tek:oznaw

czycoh u pro•c•owrn;i!ków wsik.utelk spe•cj.alirzoOIWa!Itia ~nnośc'i spowodlowaoneg·o ogro

mem z:bJotrów. 

- KornJ'lilkt między dnodywdduaLną procą specjaListy e ogólnymi zadaniemi 

b'ibliootekli. 
- Większ.a oatraikocyjrnoość ,praocy lbaodaowcze(j i dydakityczonej w szk<llle WYższej. 

2. RQZW18.1i:ol1o ;ró~e ś:rood:k.i mpo,bi·egoaJWcZJe, jak na ptrzytkład: 

- Szlkoleni•e bi'blio:telkall'SkJe pirocoawn:ilków ~'W'arrlych ze względu na 

ich SfPecj.a•lillJaocję w o:kTeślonej d7JioediZii.Jnde wiedzy. 

- Stowa!I"Z131!1ie pll"aoco~r.n:ilkom, pooiSiioaldoają•cym szerokie wyksztaokenie ogólne 

i zawodowe, moż:liwoocoi s!)Jecja•l:i:z.owaniJa się. 

- Pobudzelllie bibliotekarzy, których obowiązki nie wymagają szczegóło

wej S!lJOCjl<l!liz·alej•i. do II10ZJwi•joania właiSIIlych .indywiduaJnorch urirntere<>owań spe

cjailnycoh. 
- Umoiliwioallllioe :nd·elktócym bilbliOitekairzcm prowadzen.ia 1111a UI1JiowersY'tecie 

wykłru:iów i ćwic.Zleń, doo •jelk'ioch są zd:o.Ini ilJ€ wz.ględu na swe !Przygotowanie. 

- Potr:zJe!ba wpl:"IO'W6od:reruia z.atięć :in.foormującyc'h studlerntów szkół wyższych 

w mikTa<>lie blilblio011:€łkarntwe., co ułoa:twi relkrutateję do ZJaiWodu bilbliotekatrs:kiego, 

skio1ro studernt jlllŻ !pOdczas studiów ZJaipiOZillla .soię z zawodem. 

- Zow:ięlkszooli•e li•czby s;pec1•ahls!tów pośredoniczących międcy biblioteką 

e prniC'O'Wlnifkoami naUJki, by ropoewnoić •j.aik noajpełniejG~Z~e W)'llrorzysta'Illioe Zbiorów. 

- Ko!o1rodymowamJi•e indyWiid'Ueiln~h prac nl(lJukoW)'Ich bilbliotelooirzy z ogólny

mi ipottr.zeballll!i ibLbltiotelkL 

3. Spoooiby rozwiązywani1a tlru.d1!1!ości kadoowyc.h bibliotelkoi nall."odiowej 

w ró.ż:nych Jcroaj•a•ch Zla·l:eiŻą 'Od chamkteii"U 7Jbiorów i fllnlktcji bJibloiJo'teki l'!la:rodo

wej (np. dużą TleJę od•grywa foakt, czy jest OIIlJa zoaJreZem obilbl:iJoteką uniwersy

teclką), od: wtilel:u czyonnilk.ów moattJerioa•Lnych i psoycholog.iczmych. 

Podikil'"eśliOillo jedntalkl, że na·leżytoe fu'l11kcjoni0Wai!1Ji•e biblioteki rl.l3lleży głównie 

od poz.imnu jtej tkiadx z wyż:szym wyikszbałceni•em, które ,powi11111.y obejmować 

moli:łiowie j.aik: noaijwiększ;y oosetelk oprn.cownilków lbadaiW!ceych. Zarn.zem należy 

joedntaok docernliać IPOtlrzebę wyrolb<ienóa wśród tJe.gQ personetu ,poczucioa. odpoowie

dzioaflonoś.ai za, ogólrne zaod:arn'ia •bilbliotelkii, 'by stworzyć podstawę relcr"utacjJ. na sba

nowi•sikta. ki€!I'IOWil•iczoe. 

4. W wyn.iiku WYmil(lJ!'ly .poglądów zdecydowam:o zailecić, by b i b l i o t e

ker1l t.Toatklx>twoatny b.Y'ł na rówoni z oporoacow11.:i!lkamJ. uniwersy-
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t e t ów, ZIWłasrzJCza pod względem wyna,grodzeni~a, wymilallll zadęć, oolopów. 
moż.Liwości otlrZymyw.alll.ia IStypendliów, odbywania podTóiy .na~oWY'Ch itd. 

5. Uzgo.dn~0111o pogląd, że ;natleżycy r:OZJWój pe11sonelu pomOCillic:z.ego (lilbrexy 
ass'iiStalnt .gra.de) wpływa ball1d:zo użyteczmlie na· pracę pws101nelu alklademiclkiego. 

Zwrócono sZJC:z.e,gólną uwraog~ oa ·doświaldcz;eonia niektórych kra·jów, gdzie 
wprowad:ze, sli~ ka11€gorie .personelu pomOtconliczoego. ktĆJ'rlego op.oz,ycja w zawodzie 
wyl!mrzJUlie teniden.cje zlbliłża!Ilia sd.ę do :pozy(:ji perstOIIleliu alkademilakiegJO. Siły po
mQcn~ICIZie z1noajdują S7Jeii'Oik.ie Z~a~Stosowanle w dlzia·łaoch ogólnych bilbllioteki ~ po
wderza się im coi!'61L więcej Zladań: od l()praK:owywa!l'llila opisów dla ka1talogu G'lfa
beltycz.nego JaiŻ do a:x>siZIUikiiwalń ztWii.ą:zal!lyclh rz. bioeżąoą pm·cą indlOir1m.eJcyljllllą; UZJOO!ie
s'ię też 001!1a1Z 'baJrdzli,ej prz.ydla:truoś<: tych prtaiCIOWl'lJilków w dziełlach specjalnych. 

Propo~ja ,personeJ.u pomocnicz•ego dl() ·wysokokwa1Hfiłmwane,go lkls;ztJałtuje 

fię w skali 3:1 do 1:1, :z.ależmde od warun•ków pracy w bibliotece. 
W zwiąZiku z !kiSiZbałceni'em zawodowym wysunięto nn.stępujące sp'l'awy: 
l. Mimo wy:mźnej różnli:cy poglądóMr W 5pll'laiW61Ch kszte~ceofua m.twod'OI\WgO 

persiOil'leilu aiklademiok.iego bilbliiotek przeważał w dyslkusjach pogląd o poltlrZ.ebie 
kszbałcend~a ZlaiW!odiowego :ruiS'ł1®ującego po liikońoczonych stud'i1ach wy&:szycoh. 

2. Wy'k.szbałce!lllie m!WQdOWie olbejmuje tewi·ę ·i prnlktyikę. Dysokutowaoo, czy 
[przygotoowalnie teolretyc:z.ne powimno być stkoncoentrowane ne nniwersytecie i do
stępl!le dle• studentów ws·:z;;y&tlkJiJcth 'klioell'Uillków, CIZY też •należy je p~rzep'!"owad;z.ać 
w speoc-joa1linoej s:zJkole ibt'bll:iiOtJeiklaTISikii·ej, w mi,alrę możliwok.i związanej z biobl'toteką 
naTOdową. 

Zdecydo'W'a111o, że iks:ztatłcenJie teorecycZI!le powinno być udz:iel61!11e ,przez bi
bliotekalrzy (niezaleimie od tego, czy odbyrwa się w ramach uniwersytetu, czy 
porza nlim), a p!I"'aiktykę iilla'leży prZie'Jlll"owadzać w bilbłiotece nall"'odowej Lub w in
nej dużej lb.ilbhllortlooe. 

Ze ~ędów fPI"'aiJcti.ylcz!ny1c !PJl"'Ó/bU(je Silę w różnydh ikiradocih aJOO :zsJ'I!lCihro
mzować studia nniwersyteokie i :z.aJWodowe ksZitaken.ie bibliotekarzy, albo ~raczej 
pracę w lbi'bliotece (:pełlllą łub T)"CZlaal1Jową z miszym WY'Iltal~odzel!liem) i kształ
cenie b:ioblliotelkiaTslkile. 

3. NiezJbędne jest rów!Ilież !ksztakenó.e Z18.1W0dowe pe.nso111e1lu pomoc:noicrz..ego 
z u'W'lł@i ua oC'OI"IaiZ większe zadania, jalkie pow.i1erz1a się pra·rolWl!llilkom tego s•topnda. 

Następ7ey1m mg.adl!lieniem ·była sprerwa p o m i e s z o z e ń bilb1Jiotec7Jlzych. 
Podk.reślialllo oczęs·te ndeZitoZJum:Lenli.e ze ISłii'OIIlY czyTII!llioków 61dmillloistracyj1Ilyoh dla 
potrzeb bibliotek w rt;ym :z.akres.ie i wysunięto następujące postulaty: 

l. Jed~m .słtusznym orozwiąm'llliem jest centna.J.n,e US[Ytuow.anie gmachu 
bibLiotle/ki 111all'Odowej; odorzuca -się rozm.ies~ZCza1n:e w .Pfumych pu'll'ktach rruilasta 
p<lJSrzczególnych dzliia.łów jeg 7lbiOirÓw; jedY'I!liJe pomoCtniczoe me.ogaiZyny (na mało 
uży·~llle zbioory) mogą być n:ioekliledy umiesz.c:wne na peryiei'Iili - ll"'ozwiąrz.anie 

taikie, mimo pewil1!YOh tWa.d. mJa• 1aż oczywdste zalety, za.l,eżnie od miejscowyoch 
Wa!l"'Un.kÓW. 

2. Nie m•leca się tworzeni•a jedynej wielliej ozyteLllli, lecz rnc:zej kilku ;róż
nych wysJPecjai!JizOW'alil(yiCh czytelń. Umożliiwt to Zlna.JCznoe zwięksrz.en:ie liczby 
książek oddoaonyoc!h do bezpiOIŚI!"'ednó.e,go uży!jkoW~a~nia czyte,linilkom: dzieł podręcz
nych, 3dasyczn}"lcih tekstów, :prnc często !Ui;ywaey•ch 1i ·mOI!liQ.g.rn.f:id. Szczególiil~e 

waime jest też .2laJI)eWUl.imlie bilbllliotek:e :Illaii"'Odowej odjpow.iedl!litlh sal wystaJWO
wych d koruferencyjlllyCh. 
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3. Zaileca. się ogóLruoou!ropej!Siką \VSIPÓłlPII"EE w Sipll'\'i'W61Ch ibudowln:icrtwa bi

bliotecznego. 
4. UNESOO pOWJilnno WSjpO!ffioatga!Ć IIIlJO:żillJwlie j131k. nadwydaJtruiej prace boa

dawcz.e w mikioosWe !budowy i tecth'Ilrl!crzm.e®Q 'WYI.POsatżeni•a •bi!bl:io'OOk, urządzać 

spot!ktandla rz;eczo=arwiCów., :mrwi<e!I"arć umowy o 'W\S{p'Ótp~I1acę z "WYSIP€1C~a[!irz.<o'WQny

ani rw tyrrn 7Jaikreslile illlBtytucjtaJmi~ p'll'blJillrować wy:nilkli studióW\. 
W 7JW7i,ąz;ku z egZJem!Pil(łl•rzem olbowiązlkowym ~<i'Oil.O po

głąd, że Oest 'bo lllBli<Właśicli'WSrli.V SjpiOS!Ćfu ZJa{peWtili•en:iJa rejes:lmac~i i z·aclhowolnlia IlQ,_ 

rodowej prodJulkcjli '\vydl(ł!Wnlk'zej•. Pnepis~ o ~zem,pł8ll"7JU dbO!Wiązlk:owym po
winll'l.y olbejmOIW9Ć <rÓWllllież drulki IIJJie pr.zezllllatewne dlo ~Y-

Bi!btiobeika. nerodowa powinna za<pewni:ć p11ZeChowame ,OOikże regionalll1.yc<h 

wydlań czasiDIP•ism, co najmniej rw 7JbiiOII'aiCih ildkailinych. 

Skomp~liiklow<ml(YIIU pooiblemem jest :s<pr<arwa eg:z;ernplaJr.m obowiąziko~o fo
togJ"a.f:ili, · fi.Lmów, płyt gr<amo1iolrrowy<ch - selelwj!i 1i pr.z~echowywaJnia tego mate
riał-u. Bilblilotelkli. 'lllaii"'dowe powill1.rrxy podjąć s·bu.d:ia nad .rozwiązarn.iem tych pro
lblemów .. 

Rozw.alŻ'a1!11ia nad b u d ż e t e m bibLLo1Jek ria111odowyoh wykazały wielką 
rozm~ui;tość TozWliązYTWrunilla problemów budżetowych w ~różnych .krrajach. 
W zw:iąziku z tym .tematem wysuwano postulaty: możliwośed pl"lZJeSSUwan.ia ikre
dy:t.ów aniędcy poszczególnymi dzilalffimi !budżetu 1i na 111.1aJStęprzy :rok budżetowy, 
z.apewni•en.ila.· dty['lelkcj•om lbi•bliote'k be2'JPOŚTedrrlliego Ikontaktu z czyml:iikami decy
dującymi o wysokośai !budżetu, przyZlillarwall1.lioa llladzwyczaj'll(Yc'h S'Uibsydiów na 
oiJm,eś•Lone ceLe., uz.na111.1iia pn~ •czynni:ki llinam.sowe zasady s•tałeg~o W71I"OSJ1Ju rocz
nych budliJetów lbilbliotek narodl()lwych, 'uzasadJndonej ilronJ~ecZIIlOŚcią stałego wzro
stu iiCh ustług, deilej urż;yt1kowall1.liJa, d{)(!'hodów w~h bibinoteki jailro doda1lko
weg.o fund;uszu do j.ej dy.s.pw.ycdi~ ZBIPewn:ilenliaJ wysta~Ix:ZJających środków na 
uzu.pełinli·a1!11i·e 7lbiorow, specjailnye<h sum na 'Zialkup dziiJeł o szczególnej doniosło
śCli dlła zlbil()ll"ÓW narodJowych. 

Przyję:to też ip<OstU!lat us'bailend.a standa~rtów wydJatjillOŚCi pracy rw tych dz:ie
ła•ch, g.d:zi,e jest to IIIlJOrżliwe 7le WTZgłędu lila c•hacr-alkter !Pracy, celem us1alenlia od
powiJedniJej 11Jilczebrmścd olbsady \Pell'SiOil1..allnJej. (W NRF !1mwa!ią prace nad O\Prnro
Wla111.1iem 'WZ()(I'COWego 'burlżetu btbliloteki- wysruiWano rwąt;plii.wośCiii, czy możliwe 
będz:ie pi1aik•tyuwe wylkO<rZysrtlalillle :tallciego schematu w roz:maJity\Cih W6JI"Unkoach 
lo'lmiTnych)1. 0 

W :zwlią:zJkru z porus·m111.ą w :r-ÓŻ!l1yoh pUJilktaah dyslrusj.i rwszy51lkich g!rup i na 
pl€1l1.1Ullll sprn.wą wymiany pe.rso111.1elu i wyjazdów 1Zla.gt"a1!11iC7l!l1yoh wy'Silmięto przy 
sprawach !budżetowych pos1lullat m~p<ewnli<elllia środków fdn.amowyoh na ten cel. 
Tutaj ,podtklreśl.ono też pocytyWil'l.e wyndJki. U!I'ZądZJa~h lpl"Zez ikl'alie sikBndYil'l.arw

sikie doroc7l!l1Ych ·ZJEfuralń 'bilbliJotelmrzy poświęccmych wymianie ;poglądów na 
oklreślQny temat ;i iPI"Z!.Yjęto' milecenńe, ·by dą.ż.yć do stwor:zJellliJa moż1i'WIOŚ<ci orga
nioowa!!rlJa bł[J{Iicih 111.1a1I1ad milędzyn•ai!'OdQIWIYlch w sk<ali euTOpejsk.iej. 

Ostatnią grupą spraw, iktórym zresztą pośwlięco!l1o stosunkowo niewiele 
uwa•gi, były :mgadnien:iJa, .o~hT'OII1y .i 'kiolnserwacj1 zbilorów. We 'Wlllliloc>ilmch ilrońco
wych zm~lillJZły Slię nl35tę:PIUiją;ce sipii'Iawy z lte!go mlklreslu: 

l. We w~<elh lb~bLioteiklach il1Jai110dlowyoh stoot.Jije slię w ZJaSadz:ie specjał
n~ ll.U"Ząd.reruia dla <JIC:M.ony sZJC'Ziególnie cennych ZJbiarów {speoj.alin.e lll1ag'a.Zyny, • 
hozy2.'0nltailne 'llklłaldla:n.re wielllrilc'h foomatów, klli:ma1tymcja, :schron.y ibd.). Mate-
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rLaa wymagla!jąclY szaLególnej ocihrony samoWi przeciętnie 4----{)0/o oa!ł,ości 

z.bioi!"ÓW\ • 
2, Dyslku.to'WiaJlo :rosrady SJellekcj<llllO'Wia'l1a'a zbiorów dQ sipecjaJ.nej ochrnn.y, 

'P<><&reś•letiąc • .żie nli.ek!tóre drruikii WlSIPÓłczesille mOlgą S'llalć slię z CZ/aSieiTI dru!kamli 
rz.adllómi .i -c•e:nnymi i że ntaJeży z:aipe\\1-:n:ić ju.ż obeCII'lli•e ich odwonę, współpiOO.cu
jąc w tym ZJaikresie z wysipecj•a·li'zo•wa:Il\Yffii in.scytucj·ami d lolkiailnymi 'b:ilbl!ioteka
mli, które .mogą z:asti()ISIO'W.ać s:oors:ze ikcyi:iemi.a sel~cj:i, niż ze wz,ględu na roZile

głiQIŚć swych zJbioiTÓW molile to cz,Yrrl'ić bilbliotekla· ;na'l"\Oidowe. 
3. Bi1bhl•ore1Jm n.a•rodorwa· a:mw:ll1JI1.a służyć d'lllny.m bdbHote'kom swym do

świla•dcren.ierrn ornz Ulrząd:z.en.iarn.i techniczrny.mi służącymi .kOITIISeii'WaiCjj :zlbi..orów. 

Z:.Oo:-g.allllirww~ olbecnJ,e w Rzymile IPOO .aiUS!Il)kil·ami: UNESCO Międzyllliamodowy 
Ośrodek Studliów nad Za•chow.a!IJ.Ji.em i• Restoa•ul!1owelllliie.m Dóbr Kultura-lnych po
Wlinuen odegr.ać ;porwaŻI!lą rolę w dostail"Cmn:iu doikumentacji :i porru:l.. 

Wl'eszcie znml.1azly się we Wlll~Os•ka•ch .gro:py pi&WSZej SIProwy elksportu lksdą
żelk, międzynaJrodowej OC'hroal(y dóbr lk!u1tura•lrn.Y'c'h na wyip.adelk wOijllly i SJp;I"awa 
mikir.ofilmowal!lira dloilmmootów WaJŻ'IJ(Y'Ch dla doan•ego •kroju, e zna•jdU(jących się 

ze ,gr.a.nLcą. Wszysilkim tym 6IP!I1aworrn poświęcono 'l1.i•ewieile urwagi w dyskusji, 
we wn1oskach Sjpl'owe.dzono je do ooird!Zio ogólniillmwycth stwderdz.eń.. 

W III1.'a•!Je:rUała•ch !p.TzygOitowa:n~.oh na Semiruur'.iUiffi p;rzerz. UNESCO z:nalazło 
~;.ię również z:esmw.Vellliie imfolrll1Jalcj•i o bilbli1otekach 7liall"Odowy•ch (do'kument 

UNESCO /LBA/ Syrop. /5/ 6) OIPtr:aiCOIWalne na IPQdStlaiW'iie lkwesrttik>n'all"iiUSzy wyp~

niOillych [lll"ZJeZ .pos·oczegóLne 'bilblli•o•tekii z końoem 1957 •lub IPOczątikiiem 1958 r. 
Dolkument podaje w po;rządklu eJfabelt)"cz.:nyrrn ·krejów inforamucje o bilblioteka·ch 
IllaTQdowycth: 111ok załorż.enlia~ 'l'OICzny lbudrźJet. zlbi.ory, dz.:i•aiJ;y d służby, wymi.allla 
wydaiWłl.lictw, dlriałalność bilbl·i•ognWICZillla~ wyd•a111e cz:asa,pisi!lW., ope1I1Sonel, egZiem

.pl.arz obowiąl'Jiwwy. Wylk'O!rzysta!Il.lie tego ma:teT•iału, ,prre[>rorwadzerui.e po!I"ównań 
mogących naśwtile'tl!Lć różne d,ysllrutowellle ;na. Syffipoztj.um IP!l10blemy o!I"glaJillimcyj

ne o!IDa:ZJa!l:o się n.i•emotl:1ffle, nie ty.Lik:o co do !budżetów, •lecz ii'Ównd·eż i w In111ych 
dzi.ail'ach, w.sk.utelk nliepo!Tów:nyw.ail.ności dainY'ICh, podllclladJani1a różnych treści 

,pod te same tea-min~. Prólbując rup. z:amaillmweć slta:n dbs.ady !P€JI"S'Ona•lnej w róż
nych biblioteka.c:h wyka!Ziaiłem, że jla'ko perr-siOI!llel fac:howy ,(pa-:ofessd.ona·l - avec 
forma•t:iiQ!ll! :p.rolfeLS•S.il()lllnelle) podawa1110 'ba•rdzo ll"ÓŻine. odsetk'i obsady, od ~o 
wysoik:ie,go: na>. Strnss1burg 73,8°/o, WaTS.ZJawBo 76,3°/o, Moskrwa 76,7°/o, B€1rn:o 75°/o 

do bai!xl.ro nis1kiiego: np. Buda!P'eszt 12,4%, Sztokholm 17%. R.óżJlj•ce :te wySitę
pują nie tyllko p!Tz:y poll"ównywanli.u denycth z 'l"Mmych klrajów, a•l:e nliemal równie 
jaLSikiOO.wo talkże ·w olblręboo jednego krn·ju - np. we Włosz,ech Fl011'1e1111C1j.a• 12, 7%, 
Tury111 450fo, w Wie1k'i.ej Brytand~· EdYIIl.bUJTg 1(Szk!ocj.a~ 21,60/o, .AJberystwyth (Wa

·lill.) 50,90/o d: !PI()Śred:nie międ:z~Y srz.Jkoclką oszc.zędrwiśdą a. 'WGII:idsiką rozrZJUtn.ością 

Briltisth MuseUJm 3?.,70fo. Nale7zy" prz:ypus!ZC:mJĆ, że z:eiSiba'W'ienie to oibTa:z'Jllje nde ty

ole 'l"Óżnifce W jalkości oibsady lbilb!iiQtelk, CO• II"ÓŻne ,pojmowarue termil!lU ,,Pi!'O

feS6'i.O'Il'all". Rówtnile tJrudlllo jest ip'OI!"ÓWn}"WWa.IĆ dalile mówiące o 'P€fl"SO'l1.€1lu ,,nan.llro
wyrrn." i "alk:adlamddlctm''!. 

W związku z tym W!.YSIUTI:ięto we wni.oska-ch •końcowych 'POStru.lialt, by w IP.O

dolbin,yoh zes•taiW'ienlilaiC'h ołk!reśillac fWYII'IariJn!re. cey dBnle o bud:i:ecie odl!losrl.ą się cfu 
ca~ości wy•dartlków, i: wyj.aśniać, jlll.lk!ie 'kat.egonie pre.oownilków okireMa się d~ 

' nym termi111•enn. 

Czesław Kozi.oł 
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II 

Grupa II zadęła się p'I'oiblemall'Illi związanymi z d z .i e. ł a l n o ś o 1 ą lb i b l i o

gra f oi c z n ą bibliot.eki nail'"odowej. Referat zawiera•ją·cy te;zy progromowe tej 

g.ru:py wro.z z zesOO'Wii•eni•em ipunlk.tów d•o diyslkusji przygotO'Wiał dT MiTik:o Rupel. 

dyrelktox Bilbllilotelkli. Urriwers~llciej li Na1I'101d'owej 'W LublJaiillie (Wli'Iaz z lkollegal!llli 

jll!glosłoiW'iaruslkliiill'ii od'Wiiedzlill Pol1slkę w 1958 r.), referenJtem był dT R. A. Wi11s•on 

(Bri.tóslh Mus•eu.m), deleg•a•tem H. Hleb-J{OISz.ańskia. Prócz tego wybmnymi pro

•blemami 'bdibl.lil{),grafrcznymr mjrn-owały si.ę i111rre dQ'klliiilen.ty uwzględ.ruione 

w czasie dyskusji, że tu wymienię zagadnienie klasyfikacji w bibliografiiach na

rodowych ·(H. W. Eppelsheime.T- NRF), wytY'czne lkatJal}og.owGn•ia aUalbetycme

go, .kitóre powilnmo się ujednos11a:.i111iić w IS!kaH międzymialrodowej •(A. H. Chaiplin

Britli>Sih Museum), ISIPrawę .rrmma.Umc•ji danych bibli•ngJroficrm(Y'Ch (enoruilmowe 

ikry•tyczrue O[>II"a•oo:wanie - chY'ba •dira Boii.IU"IgeOills), llXlllę ~i!błLoote•kd inn. Lem~ma 

w dzilałaJI!l()śoCii J:l!ilbl~•o)g'I"Iafi•czneg ZSRR {F. A. AbriiJros'OW.a• - Bi!bUo.tek.a iun. Le

nina~ czy też od,potwiedZJialność btbLi·o•telki n>a'!'od.owej w mlkreslie międzyn.arodo

welj WSIP'~Y' •bi'bll:ilogJra1iiJczlnei.j .(.J. Mey•l1ilait- MilądzJyl!l6li101dawy Ko!m.irtlet Na'Uik: 

Społieczmych~. Broblemy 1b.ilbnog.rolficz1111e były prZJedmi:otem .zailnteresofWa.ruia tak

że ilnnyiOh fiilUIP, że 1Ju (pl"~Ofmnę :suma!I'ylczme sfOII'ImułOIWGtnie ,glr!U'PY I; poz:os•taiłe 

wnioslkli będą tu łą·cmie omóWJ:•om•e, by da·ć s.~o\'.r.a.IIl•Y pogłąd wiedeńsikiego 

ik'OD:oik.Wiiluun illlaJ t1le IS'PriaWY. DOid,am •eyilik:Jo, .że w Slk:ład ll-oo101bowej g;rtllpy lbilbJ:io

grn:ficznej wchodzi•li •IJ1r7ledsta•wi'Ci•ele bi!l:>liotek narodowych najróżn.itejszej sikali, 

że 1Ju wymi•ernmy: Britd.slh Museum, Austr.ię, C~echosło'Wa1cję, Finlandię, Jugo

sławię, ks~ęsi1.wo Mlolrułc!Q, Deut.sd1e Bilbll:io't'hek we Fr.ankfurde !IlJMenem, Po~

skę, Rum.unię i. Sl'JWagc:al11ię, a wresZJcie obsleii'\Wl!tOirn z Międzyma.rodowej Agen

cjli A1omoJWe1. Funlk•cję tłunna•czk!i. pemiła w SJPOSÓb n.ilezlawodny M. Montal!ldo!Il. 

Dylsik.IUS!ję II"'2'1PPIC'Zętlo od omówlienliia IPOdsiOOiwo'Weg:o mldani1a lb'ib!Ji:qgraficz:negJO 

'bi'bld101te1ki IIliCllrodowej. ·j•alkim jeslt wyda'Wa!Il'ie bieżącej óbiJbllli~mfii :n e r o

d o 'W e n. ZamalliiZIOIWa!Ilo :pu.y •tym .różne możliwości OII'g.ani'Ziacyjne: wy

OOIW!a!Ilde ·tej b]bUo,grad'ili w rnma.C'h !bi!l:>lliotekli. il11al110dowej bcidź ;pll"Ze.z ill1Styltut bi

blliogmlficznl)" ;pozos.tadący w śc:dsłym !kontalkc·ie z bilbl:ioteką a.J.bo wreszcie -

!przez ~llliS'ty,tucdę całkowi'Cie nilezla•leżiillą. Tę :01st.atnią :fioll"lnę uz.n:a'Po za wyjąilko

wą., 'l.lJS!PI'awiedl:iiWiOIIlą specjallnymi watrunlk!ami, jaik: np. w Jugosławii lub 

ZSRR. W Z'6JS'adlzd.e ,opowiledzilano s.łę za, zLo!kaUzowaiiliiem "\Nla.II"SZ>OO!tu biiblliografii 

bieżącej w lhitbłi10teoce rrmir:od.owed, ewentuaJJn!ie poiW'ierzeruie tych ,pll"•ac dl!liS;tytuto

wi na w;pół samodzielnemu, eile pozoostającemu w bliskirrn ko:n.tailmie z 'bibli'ote

ką ll'la['()d.ową, deśri' w rten ~b dla sli:ę •osiągnąć ii'ÓWIIliOcZesl mspołk:oJenie p0t

trz€1b inl!'ol!"macjli: księgamki.1ej. NatomilaSit :loikta!l.'izaoje.: bilbliogrnfli bierżąc:e:j 111a te
renie bilb1i.ot€1ld lrułll10dowej ma srwo~e ~ra'W'iedliwieruioe w .fe!looie, że otrzymuje 

ona e,gz,emplaTz ()OOWi'ą.zllrowy .(lbądź - d'Oibrowolrzy) waej prodruik:cji 'bieżącej, 

aczlkol'Wii'€1k - jalk to podnOGIZIOIIlJO - lilie za•wsz.e wp~ywy z ~ żrócila gwairnm
tują szyłlirość i ~uil!aJl"'.ruo.ść ·infornn.ac:ji: o nOW'OIŚCl'Cllah. wydaJWIIlliczyoh. 

UIS!tai!JaDąc ki1"yter1a dob'01TU me..1le"'"d.e..h.r dx:Jr ·bibliKJgm:fii.i naro
dowej lbi&ą'CeQ wySWllilętJo IPO'Stuiliatt rejes:tll1acj.i całej produikcji ikrn1o~ bez 

wz~ędlu !Illa języlk. IZ ewetn~ wiącrz.teni:em wyrliaW!IlliJCbw :za~ch, o liJ1e 
doltyczą da111egp klrndu~ są dzliełem aJUto~m ldam!e,j nra.:rodowości lub pool'Ugują się 

jej jęliYikiem. Pr7u tym podkMlOillo od IJ'El.rz.u, ile I!W.•lerży unfkla,ć dWU!krotnego li

CZi€!Illia taikklh wydawnictw w start:(ystyoe W)'ldaiWI1•ilczej. Wiele !lron.broweirsjli bu-
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dziła spraowa rejestmcji i statys:tyczn~o ujmowall11m publilka'Cdli wydl81Ilych na
ik:redem paru fi!I'm wydawruiczy.ch, majjący'Ch swą si,ec!zibę w :różnych ikraliach 
oree: publoi!klaoji dru'kJowanY'ch w ~!11Ilym państwie niż !kraj nalkł:adcy. 

W oorlJSzym toku wSloo.ZJano., że rejesilracji bilbLiogl'aficZl!lleJ podlegaJą tksiąi:kli. 

i broszury (lrozróŹJillien.ie, 'którego ;pobrzelby nie odclRIIW1amy w bjlb1iogmrfii) i to 
lbez względiu na' meJbodę li.clh \I)OWiielen!iJai, ornz IIml!PY. 1111Uty, cr:"YCiilnlYo mi'klrolfitlm(Y', 
płyty. Te oste,tmJi·e ik:ategori.1e moż,rua 'Wl)'lkiacywać w .ooj sramej bi'hLiroglrrufii w osob
lllych jej rpoddlzill~arch lub w odlrę~ dodat'ki8ch. Powinmo Slię również 

uwrzJgJ]:ędllliJać wydarwtndcltwa· 'l.lii'ZędJolwe OII'aZ czasqpiSII'Ila. ('\Wtł!Z z d:zietillillillwmi) bę
dące w TUIC'hu b~bl1oiglraficrzm~. 'bj. lilowe, 7lmi'eniliad·ące 1lyltruł ra taik.Z€ w miraTę 

możnoścd- z:arwd.e;z0111e. Plrzy il"O~iach nad wym:iianą dysermcji rozs:zerzo
IlO ;przedmwot hilbliiOiglffifili •na nieorpub:trilk:Q\VIaJille ich teksty, 'które powi.nony mtkże 

wejść do bilbl1ogralfli :rualrodowej1. 

Norbar!Jk1a umiesZJCZ10111a· il1Ja IP'OCzątJku ID:ł'Ż>dego !I10cz.noilka IPOWillllna ,p01ilnformorwać 
o zaoodniczycih .z.ałożeilJia,ch bi•bliogralf:ili. .Jeśli to marło· ZIOOily 2ljQIIYik., pożytecme 
byłoby dać jej TÓWU10CZes111y przekŁad nn jęz;ytk o szerszym ZJaS\Lęgu. 

Podam"eślono ;poży!Jek rp·łynrący z wyzyslkaiillia o p .i sów lb d b ri a o g r a f i i 
naTodowej bieżąc~ d l a p T 9' c :k 'a t a iL o g o wy c h, z czym ;porwiąmnro dwa 
p.o.stui!Jarty: ru.jednr01Licen:ie .iii1Struikcd'i.l ika~ogowej w skiali ~ ik!I"aj:u 
a ltlalkże ruj·edrrrolldicenJile :w:stad lkaJtlalliogiQ'WY'Cih w sllm.1!i nnięd:z;yDJalroldoweti ( C71Yfil 
się Zta(jęła. już Międz.ynal'odowa Fed.eracda. StoWICłJrzysreń Bilblioteilroll"zy - FIAB), 

po!Illaodńo ikoniecZ!IlrOŚć balk.i,eg;o publi!Joowi81I1lira bilbłi~rndiid. llllalrodo-wej bieżącej, by 
się daŁo !korzystać z części rjej OIPi:sóW, najr1epiej ipop!I"Ziez rmożłiwość abonOIW'arnia 

określ~ych serili. ~t ik'arballioigOI\Vy'oh. 

· W sprawile u ik ład u b 'i h l i o g 11' .a f i :i na~rodowej 'bieżącej dropusz:czono 
po dyskusj:i alternatywę: Uikłard r:z;eczowy z 'indetksem alfurbetyczniY'ffi, co uztllall10 

m le~Ps?Je ro~wiąZJarni.le, bądź mLSiadllldczy UJkład ·a,lfabe1Y'azny (o co u,p01miln.raili s:ię 

koledzy skandynarwscy) z mdEiks,em TZecwwym. Przy .tym uZJna!Illo za !T'zecz nie
mOIŻlirwą Zla.lecendle joednolitego schematu lk:Las!Yfilkacjd, wilążąC€go dm wszystkich 
kmdów. iRÓ"WtlJOC'Zieśnie zgodlll0111o się, że rw b:iiJ:>l~ografH ikoimliS'I.I.jącej materia,ły 

ZIR zwięks.z:0111e cmsokresy l:>air1dzi'€!j dogodn\Y wy.d;aje s:ię ukłiad aUfaJbetyczny bądź 
z d.odat~ową częśoi"ą rzeczową ral'bo- co ;ruadmn;iej - z !iindre'ks,em or.reezorwym. 

Doceniając 'USlugJ bieżąOE!jj b:irbliografdi zawa.rtości czaso

IP i s m wslką:zJa!ruo .równocześnie, że qpisy all"tylkułów nie mogą być manieszcmne 
w.raz z opisam.i wyda'Wllrictw sa.moistn(Y'Ch. Opm'cow81Il1ia tej biblWografi:i' llllie włą
czono do obowiązków ibilb1io00k!i. na:rodowej. 

iPirzy omarwianiu b i b l i o g II" a f di n a rod o w e j :r e t r o s p e ik t y w
n e j IPodkreś'ło;no, że 'jej wyik0111ell1lie wyme(ga, IOIParr'lcia się zawsze il1Ja zesobach 
bilblri!otekd ruarodowej, przeto :nie da· się powierzyć jej sporząd'Zienrila' !Illiezależne
mru. .il!lStytru.toWi blblio~rof.ilcZIIlemU. Na sesji plenarnej doszły dlo głosru derleko 
idące l'es!lrrylkcje IC.O' dlo pOIImzełby qp11."1~'Illia 1Jakli:Ch 'bilb'liografi:i. Sugerowal!l.O 
mliędey Jttmymi, że ikraJje IPOSiladaoące drulkoowa!Ile kla'ta~ rSIW'Od'Ch lbilbl'iJOteik oa

Jroid(YWYJC!h <o ibogajtyc!h .msobaioh,) a:n:aaą cym SiaiffiYI1ll miłatwiJOIIlą SIPII"BIWę biMi.O
grafii TertlrospekJcywnej {lllip. Fnl.IIllqja, W.iJelk.a Bry1Ja!Ililal). Botlwó.errlzH: slię w ten 
sposób sy,gilial:i:zowoo.y IPI7JeZ teoretyków 'bilbiJ!i.Qglratfi'i ZllilJile:rzch bilb'li'Oglrofili. naro
dowej retrOSJ)eJciymnej, doda!imy- w Ikragach o bOg'aillej SJP'UŚc&mie ;pdśmirernni
czej, iktó;re :ruie odczuwają po'tlrz.elby meliornocj.i właiSIIlych niedoslk:OIIllaeych porno-
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cy bliblJi1QigremicZI1.yoh, sllroro ma1ą oa&owic.Le ugruntow.me pocz,ucie swych war
toścli kulturolnych w !PII"ZieS~oścL 

LPirzy tej okazji przedyslkutowano wnioolci Międ:zyntem'Odowej KOil!ferencji 
Bibli'OgrafiiCznej w Wall"SrzJa'WiJe z 1·957 r. udlostępn:i10111Je uczes•tnillmm w LibTi 1958. 
OgóLnjlkowe pos•tuJa:ty I!W.SZJej Konferencdi uzysikały we WIIlllioska.ch grupy jesz,cze 
os~nJiejsze sfOI!Unułowam•ie, przy cym jednym z interesujących momentów by
ło odwołaode sdę dy.~utaontów do Zli!W.rnycoh im ikryteriów dlolbo'I'U w Bibliografii 
polskiej Esillreiclherow.. IHarl.Hwe SIPII"<łłWY z:asd~ 1lerytxmiJailnegiO i 7lilllienilaljąqycih 
się w przeszłości: gran'ic pooillity.oz,n.ych przy TÓWI!llocresnyom usoamodzdelrui!aniu się 
narodów o odun:ieruruej kulot:urre 'Ujęto ostaJtecznile w 'ki01mprOIII'llisowej formule, 
stwoioerdzająoej, że granice p0'1iotyazne erktuaJnie stoarnowdą 'kTytell"il!lm doboru ma
terioałów w biibl:irog;mfH retrosiPelktywnej, co llrie wyik1Juc7Ja możLiwoś.c;i uwzglę
d'lllien'ia iks•ią:ż€lk wydlanych .z1a gmnicą, o ile są one warżme dla histoii"ii kultural
nej noar.od:u. !Pdioowcrtnd'E! wsikia~arne dlodaotkowe !kryterium języfloowe zo&tało w dy
skusljd plen61r.!lej slko:reślorne, a wtaśoiwi•e pozootaoje 01!10 utajl{)l!le w ;przytocz,onej 
powy.żej fmmrule, stwi·erdZloino bowjem, że nie dest to 'kiryterirum ogólnie wiążące, 
sa-ooro np. bi'błio,gll'laifira !IW:I"od.owa hiiszpaońslk•a: rnie uwzględnda hiszrprańslkiej pTo
duikcQi wydrarwruiCZJej Ameryki P:oł'UJdnd•owej. Dyskusja rnrad tą właśnde p.roblema
t,ylką drowodilllie wslkrawała, }ark elrastycz,ne muszą .być wszellkie zalecenia m.ięd,zy
ne;rodmve, jeśli mradą zadowolić wszys!Jk:ioch. 

Z !lroleii UZI!loarno, Żie b 1ibHiotelk!a .fll3.1!1odawoa molŻe lbyć dobrym waorsz.ta•tem dla 
wy!lttmywamdJa b i 'b l li o g ;r a f 'i li s iP e c j a :l IIll y c lh ('1Jalk jeslt IIliP· w S7}We!jcami'.i). 
Co rwięcej, bi\bl:io!Jelki noaJI"IOidolwe mogoły:by :zJaoc'hęcrać specjra•liso!Jów JPOSZICZJe,gólnych 
dz:ioedzin do ·~orzyosrtrarndoa: z jej zbiorów, aby ,pod okiem jej p'I'acown~ków wdrażali 
s·ię do iiJ'I'IaC ibilbhl:O,g1I'Iaoificzmych. Równoc:ześni•e nie lk:westiloniowrarnro iiSifmoi.ejącoego 
diZiś stall1IU rzeczy, .gdy hilbl.dlog.ro:liie .speoja•lne są T6Jczej wykonywerne przez in
stytucje truarukowe ii.Jub oś:rodlk:i dr01kumen1Ja1Cji spoecjoa:lnej. Do UZIDiaiil:ie bibLiotek na
rodowy:ch poz.o.so1Jaw·i0'1110 !Sjp;I'awę opTaocowywaornia i ,plllblillmwranira b i b l i ogra
f i d z e l e c a j ą c y c h, olbejmuJąc tym termimem :różme SIPil'ly seilekcY'jllle, o .nie
co odmi•ernrnych fUIIllk:cjaooh od nas:zych ob:iibliogooo.fii zalecaJących. 

Na polsiedzeniu JPlerua:m(Ylll padlJa, Ileż srugestda co do ,publillmwania s e l e k
c Y j n e j b d·lb l i o g !I" e• fdl i (z >aJdniotarcjaan'.i w j.ednym z j ęz,ylków eu.ropejsikich) 
porezern:tudąoej n<ajW}'Ibl.iotnliejsre [)IOWOŚOi prodUJkaj,i bieżącej. Nie umi6Jilo s:ię od 
razu WYPOWiedz.ieć co do właściwej !kOI!liCie:Pcjd talldej b~bliograif'ii, p!I."Zeto sikwito
\Val[lO ten pomysł ·Wl!liOSikliem o drolk:ładrn:iejsze :zibadianie tej kwesti.ri, czym mógłby 

.się zrająć Międzyntaii"odowy Komitet Dorndczy do Sipoo.w Biibliogrnlfii. 
Pos•tullrowarno toarkże b i 'b l i o g r a f ·i o z n e o p !I" a c o w a ii1 'i a własnych 

z,aoobów jalk np. i n ku m a b u ł ó·w, sltrBcylelh druków, 'W!}'miendon.o talkże ;ręko
!Pisy, e.cZJkoolwielk• nde było tu j•ediillom,y.ślności co do faktu, czy ~ko,pdsy mogą 
:Ls!Jotnile ISI1Janowi1Ć prredmiot d!:lliiałlań /blilbldogrn.IL.k=yoh. , 

Do dailsozych ·olbO'Wiiąików bilbli10tek.i nlarl'IOodowej mlicronro regulra~rn.e p u b l i
k o w e n i e b ddb ł L o ,g II" a f di bilbId o ,goroa. fd i wydanych w lk!raju, stWiier
d:lJa!jąc, że l!lJiJelktóre bibłio:teiki już się z tego zerdania wywdązrują. 

Duż.o IUJWagi poświ'ęCQI!liO• za,gedniieruiu lk: o ·o r d y n a c j i IP r a• c b d b l i o
g :raf i c z n. y c h w :siloali ogól.noiklmjowej, oo powdrn,no się rea.hlzować we 
wsa:>ółdziG!l·ruruLu obilbliotelk maJrodowych z ilromisj•ami bilbliogrefiCZll(Yll'Ild neorod.o
wymi. Samo pojęctioe •lrooii"dynracjd, ~tórn może IP!"zebiegać w :różnych płraszcz,y
:zmach, rpowiązen!O z poradndctwean w zoallcr-esie me~ bibli~iczt1ej wska-
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zuJąc, że bi•bliotelm ·n61rodowa· powinna ISiię stać ośrodlkiem ik:onsulta•cji w tym 
zaikrresie. Pornocą w tym względzli.e mogą być opracowywane przez nią normy 
bib!Jiogrnii:i<:z.ne o 7Jalożeniach WLSIPÓlnych z wycyC7Jilymi opi·su k.atallogowego. 
Wskia'ZianX> il1la kon1rec2ll110Ść pnowadzenia centra-lnej ewide.ncj.i pmc lbiblilorgraficz

IlYC'h 'będląc~c'h w tolru wykorum'ia, podnosząc ZGJmrrem don.io:słość odibywan.ia 

·narad b~bli'og~:nafów. 
Z tymi jpll"'ibil.errnalffii powiąm.lilJO też spro.wy lk s z t a ł c e n i a b 'i h l d! ogra

f 6 w .uz.naljąc, że zwłasz:cm w lkl"ad•ach pozb31W1i:on)'lc'h szllmlnktwa lbi•blioteklar
skiego biblio~ -nlałllod<>wa· pow.i.n11.a fo!l11'Iluło'W:ać LSfl!'g•eSit!e oo do metod i p!I"o
gramu s~ilwloenia 'bilblilogl'alfówl. Brzydębo .taż jalkio .rz;ecz meodiJown.ą, ż.e wy
kszta'ł.oentie teOil'etycz.ne :powilllno 'być uzu.pełnd'Oil1Je prokty'ką lbilbliogreficzną w bi
bl.iotece ImiNJdowej łulb ullldwersl}"tecikiiej .bądź w .i:1l!lllej lbiibLiotec•e naJUik.owej. Przy 
tym pożądane jest, by bill:Jild~wile ipiMcując nad bilbliiOgrnfi'll!llli dziOOzj,n lub 
~ień bylio specja~m!i w tym Z18.1kresi.e. W prZJeCi'WJlym p1rzypadikru k•o
ndecZ!llla j•es1t współ.p:raoo hibl.li'Ogl"EEIfów z.e s!Pecja'l-istami poszczególnY'Ch dyscY!Pli.n, 
co mpewni ,IJrad'ne waTtościowalllli.e i .seLekcję zelblralllych anatei'liialłów. 

Znana nam 51P1Nli\VIa przy s :p osobi en i a b li. b l.i o g 11" a fi. c z lll· e g o 
studenww i mł·odych nau!lrowców :była 1Jaikiże podnd:esiona., nie mlbl'ak-ło równ~eż 
pootrul1atu o opra.•cowlaJnli.le p:od aUS!PiiCjiBIIIli MiędzynallOdlowej Fede:nacji St.owaJrzy
szeń BilbLi'otak.any podTę•cznilka metody b:ilbli!ogra·fłczn·ej d•La 
alUturów bibliogrofi'i speqjaJ.nych • 

.Pirócz. tego wy:zmeiCZJO!lliO bilb.Liotece •lllalrodawej '11dl.ę c e n t 1r a l n e g o oś r o d
ka in f o r. ma c j i bi·błilogll"a ficzny c h, uzasadnliiadąc 1x> boga"Ctwem 
jej msobów, zwłaszcm· <:€Iłowo d·dbmną lkolelkoją fbiibUogna!fi:i ń. illllf:OTma:tJoców, 
dbslZ€11TlJością :kiatn.J.ogów, wskaiZJując lila łatwość twornenie 'kelrtotek IOObliogra.
iiCZII'lych z maJter:iałów bilbłio,g:mfii OO'l'odiowej bi•eżąoej~ a jpll"zy i:stn1enlilll facho
wego peTSIOil1lelu, który }esrt lllieodzownym slclladnńlki.em bibl:i!Oiteki.· lllB["OOOWiej, na 

możmść ()IJJIOOCO'\Will!iJa ll"Óimycrh pomocy blilbl!ibigrlarficmytih. ldJa. ZI3LS{p'Oikotjenli'a !p!l"Z.e

widywalllych pobrzelb nalUIIrowców, ;pomocy o tym !Więlksrz.ej ef~ości, im 

szerzJej •się uwzględnia matm:il!lly LSipOZJa: 'W'łlaisiil.ych :zJbi•O!I"Ów. 

W 2JWi·ązik:u z tą fu.nllocją ,powi1!11Il13• bdlbhl!ot.em llla.Tod.orwa ,posdadac dolkładlllą 
znajom-ość zlbi.o•rów kiraO'OIW!.YCh, alby w Ta!Li.e (I>OitriZJeby :ldell"oWlalć iklweroody do 
właściwych ośroclków, pilelęgnUJjąc też j•aJk nalj'l.ie;ps're .stoslllllllki:i z tch perSIO.nelem. 

Dla. ułatlwiell1Ji.a orientacQ;j_ ipO'Wfuma: lb~bliotelk:a II113Jl"IOido'Wia qpubll:illrowlać odpo
wi•edn.i. przewodii1ilk bądź też mchęcilć do }ego •QP'I'a•cowan'ia :pom ibliJbliloteką. Po

. v."'iiiUla! by Oii1Ja też 'Zlbadać rnożldwość stwOI7Jełllia c e n t 11" a ,1 n ej e w i dl e n c j i 
z e s t a w i e ń b i• b l i o g r e f i c z n. y o h, wykonamlYch w ·irnny•c:h bilbliote-. 

kach w .odpowiedzi na kwerendy, .oraz ~rozważyć anożlliW!Ość IOlkresowego jej pu
blikowania. Tu - podobnie jak przy koordynacj~ pa-ac biibliograficznych ·
llBL'>:lle oCIIOOwi~udczJerrJiila w IO!l1&'allliiz31C'Ji Slłużby bilbliilogm:ffiCZIJiel.i :wes7Jły do IPOStwlaltórw 
'lro~ 

- Udzli.elaoo mformacje od najiJ)rosts:z,yclh (·U7JUJpełni131!1de elementów opdSIU i1,p.) 

do ooll'd:z.dej zb:Jrżonych, z ewentulailn!Ym wyzySika11d•ern ma-teriałów illlnych lbibHo
t,eikl, są w m.sadzile ~łatne. M-ożna 'WSZialkże !Pirrewidy:wać prz.y:parllk!i odimowy 
w .zaileżnośai od teglo, ikto się .zwro.oa IPO i!lllfomJlaiCj-ę i, jeś1i to ikw€!I"elllda, która 
:moie być załar!JM.ooo mmod1Jiene 'Pil"ZJe:Z. iki.enlj.ącego m!Pyta'll:ie, llli3~.J.eprej jest 
wslk.amć źródm dla dolkooolltiaJ cyoo ,pos7JU!kiiw.ań bez da·Lszej pomocy b.ilbllloteki; 
w ipll"ZYiPiłd!ku oo,flomi.ast kwarendy 'barr-dro czasochłOlliil.E\i możnJa :nawet prz:ewi-
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dywać jej od!P'~atn<Jść. J6Jk. największą gotow.o.śdą 'Wli'l11I1o sdę otoczyć kwerendy 
zagTJa1nkZ111Je. W .lJWi.ązJk.u z m'Ciisllciem połoil0111Y'ffi 'll!a tę ifunJroję lbilblio·!Jelki rurro
dowt\i IPOsbulawa'l'lO lkoa'Jlilecrz.oość utwolr7Jen!i<a dzli'aatl in:fOI"I!Tla.Cji, jeśli go bjJbJio
te+kia· je.sZICze 'llde iPQLStiladla. Oczywisty jest też pożyte'k z jGJk IIllajlbl.i'i:szej współ

~Y .nrl.ędzy działem liallfOII'mlaiCQd e cenltiDallą W'YJPOŻ~, IIllaiWat ®dY jest to 
lromóa1k:a dlsibn:ilejją~ea jpiOIZia bilbiLiloitelk!ą m!BE'Qdlową. 

Podjęte ~ez UNESCO 'badlani•e ncvwyoh t e c h n i :k w :zallcr'esie g r o m a
d z e n i a i s e l e lk c j 1 m la! t e .r :i11a ł ó w bilb1~ograif.i1Czmych, OOi j•es.t prolble
mem pociągającym .śrndels,ze <urrnyS'ły w Il\aszym ?JawodzJ'€1, IPOOtenowiiOII'llO bacznie 

obserwować :n~a teren~e bifbli1otek Sjpecjailll'ly'Oll, by ewentue•Lni•e I!Yrzejmować stam
tąd -silrorubrolowa!Ile d~świtaJd·cz.enia. Wyrorżcmo :naJdZiieję, że ikwes,tie te mQgą być 
dysikurowall'le na łącznyCh Zi€1b.I"6Jliach iblilbl!ilo'teikarzy i dollrumentba:lislthw (ewentu
alnJie przy doo.~i se.sQ,i ~IAB i FID). 

R,ozszermją'c dzlillłmlność bilblio,gralfi•czną bilbliotJeiki. Illall'IOodowej poza: jej kraj 

zadęto s:ię SIPI'aWą jej udziału w lb.iJ'bl·iJogi1atfiac h m i ędzyna:ro
d o rwy c h, oo SiJl!O'Wocliowa!ł'o \QIŻywione spoey. We wnli.PskaiCh lkiońcowych za

miesrzc:zJOI!lJo qpilndę, że bilbldiOOOioo.i ne!r"'dlowa !będzie wsp~"ła z międzyna

rodowymi 'illlStylbu•cjtaJmi S!PeC'j!lł•~ pow:oilian,ymi do •OIPrllłOQ<Wia'ltia tych bliblio
grelfj.j ewen:tuallme ikierują•c joe do odpowi'edimch ośTJOd!kórw. W dyskJusji srwreg 
gł<Jsów był m tyun, że jeslt to do'l'lllemł· obez;pośred'lllilch ikontalkitów illlStytucjd spe

. cja•Ln:ych. 

J ak:o ["ZJec.z niecelową oceni1011110 pomysł QIPI"a.aowal!lda b 'i b l i o g raf i i 
p o w s z e c 'h n e j XVI rw. Bm'd7Jietj rwslkelmme j!€1S1t w:ydamli.e bilbl'ilo!g['aofili rm:
!l"<Jdlorwyc'h t•ego •olkresu we wszys:tlk·~ch lkra~ta!Ciłl w opa~rciu o już O!P'Ub1iik:QIWIBII1e 

klatalogi bibliotek i ·bibli~afie. WoLno nam to potraktować jako wypowiedź 
w IPelłlni llłiUtlOil'y.te'tylwną i (nJiJe Zlajpll"Zą'liać :sdę iSipl1<llWą pr~()jp()(nlow.amgo 111am Uldzi:aru 
w bibliografii powszechnej XVI w. montowanej przez jednego z nakładców 
w NRF. Włączeillre doii"Oibllml !Piollsltioegp od1o lbiffiv~ii IPOWSWO'hineij nd•e da boiW'iem 
taik. [lllaiSłjy!CZJI'lJegiO j•egJO dbrnizJu j!lłlk ZJeWildOO.OjiOI!lOIWan:ie go W 'bill)li!()l,glmifili. ipiOI1slkiie!i 
XV'I w., oo- jalk 'Wiiiaid'Omo -des!t w piLaJnla!Cih Bilbl1iioltelkli Narodowej. 

PolbJerżmie p'Oil"USZIOIIliO - idąc za srugesti!lłi!Ild KOIIl!ferencji B:L'bliog~raif.icz.nej 

w Wa'l"SZiarwie- sprawę wymi.a•ny mateoriałó·w lb'ilblli og.r a: f i' c z
n y c h między lbilbliJoOOkami 'llBTOd"OWy.Ini. W tym celu bibłiotetk.i ne!I'Odorwe 

pm,gnąc zm-ej€JSitriQiwać doiklurrnenty odnosrLąre się dlo ioh kmjlll, zdepoo1owane 
w olbcych bibl.i'Orelka:ch, mogą z:arw.i'€1I"ać d'W'USitloonn.e umowy. Ceinll1lą wSjpÓłipracą 

będzie wym1aoo. między bi:bl.iJotekemi :n:a~rodowymi ill'l•foiiffia.cji o ;nd:ewydianycll 
bi'bld'ogra!Bi.taoh, e 1la!kże wmjerrme porz:eikazyw!lłlll.i'e wiooOO'IlOŚtC:i o prnoach bibli.o
g!rafiCZin(ydh rw /t.dkJu wyllmn.anm. Pod.bJI:Jinli!e cel:owe jest zamies.zcZ1all'li•a w 1001gan'1B'Clb 
UNESCO illllf.oomacji o lliOVJYICh czasoiPisma•ch oo'Uilrowych, które porwstetły w cią
gu roiku rw ikaOOym ikrn:ju. 

W 9-ooo'bowej gr~U~P1e 'IIII., llmOOą lkieroWG'ł dl' Bcmrgeois (II'ÓWnocz.eśni.e lkie
rownliik ilootlołkwlum) pllii'llktem rwyjśaia był <refero·t o lł:xilblio"OOkiach lll:llrodowych 
i i'Ch w:spółprncy ('Oil'laz :ze.s•talwli!en!ie i))Uiniktów do dyskusj-i}. Refe.rei!1Jtlem był dr 
W. Bealtty CSztlro:cjal), del~atem - dT H. Juhasz-Haddu (p:I'ZieCis1larwicielikla: Wę
gier). Ptrócz tego w:s~e z'WirÓc:oii1o uwagę uczestnilkom w .iJrunych jeszcze d()
kum.e!l1:tach n:a problemy 'WS!Pólprlacy m'iędzyrułll'IOdowej (L. BTUillmel - Ho
le.ndie), międzymatrodowej iploildrt;y'ki ;pomn.a!Żai!'llia ~bimów (L. Tvarteraas - Nor

wegia•). Obo'Wiiąziki tł!umacza •sprawowatł wy'llra~Wny A. Kiaminiker. 
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Na croło wyiSUnęła się IS!Pl'ai\WJ kata!logów centralnych, w i.ej 

chwilli; 2leWidenCj()[lOWanych w Libri 1957---58 (bnalk jedynlie de.nyCih z ZSRR). 
Jak sd~ !Polim7Jało', katalogu centra.llnego ogó111ioikra(j;Owego nie I[)JOISilada d•edynie 
BeJ,gi~ dnlllJe kroje zakład:adą go według tej :Jrulb innejj lmtrucetPCiji. iPoldikireśl()[lo 

ł{l]twość u,pnrnnd•a slię z tym IPII'O'b1emem rw lkmliach o l!'o:vbudoWJUjącej sJę sli.ecli 
bilbliiOtek (jak np. w Amefl'Yce Połudlnli'O!W€j), toteż pomoc UNESCO IP'OZWJolilialby 
tam pro:blem ten \Waś'Cdwie i SIPTJaiWlldie 'l'OOWiąza6. (Nawiasowi<> wtrącę, że pol
skie !mtalogd centrnlne !budzą peWJne wąt,plliwości lilia: :sllrutek nadmi•ernego roz
l!'ootu k.atalliogórw pos~c~ó:Lrzych dziedzAn. przy IThiecliostJa•teczruie szybko posJtępu
jąoej rozbudowie 11aswgo ilro.1Ja,Lojgu ogólnolkirajjowego). Przy tej ~ji wypowie
dziano sdę DJeg~atyw!Ilie wObec wys:u.ndętego po wojnie pomysłu centrallnego kalta
logu Europy Zachodni'ej, tW'ie'l'diZąc, że jeeeynwe Tee.ilnym I!'OZJW:i.•ąmniem jest siec 
utwO!rzoinJa z ogól:nolkirlad!O'WY'Ch lloo.·talJ.ogów OOilltra!lny•ch ;poszc~ólnych ;państw 
Ws!im1Jat110 też, że Si!)roWJliOŚć usłu,gowa ketalogu centra,lnego wymaga• og.ro.:nlicze
nia go do olk:. ~5 miili0111Ó!W lireii"ti. 

Z a d a n i e kabałogu cettrtrniln.ego .zJaci~niono do l ok a l i z a: c j i, podno
sząc trudnośc•i zwiąmne z :przyp:llsyrwani'ellll mu IPebri usług hilbl'iog-valficz.rzych, do 
cze~o zwytkło :się dążyć PO!Pti"Zle:z 'l.llkład I!'ZJec:zJOwy, tym trudmi•ejszy, że Slię nie 
oprecvwu:je ma~ia!łów z all.li1Joipsji. 

W s::oczegółowych ~anliach muętJo JSJi~ lk: r y •t e I' i1am j s e l e !k. c j i wy
stęp'IJ:jącymi. 7laZJWYICZiaj przy g11oonadzetni:u ma:IJeii"i.ałórw do :JmtJailogu centraolnego. 
WYII"Óż:rLioJnO ~·ba.ilogi C€1Ilłirnl1ne il)el"iodykórw, stwie!I'Idzialjąc, ?Je są zwyik•le -
w prZJeci'W'i.eńsltWJiie dlo kataJogów ce1Il1lrailmycll lkislią.żek - d•nulkowane, podoooie 
jak aiktueil:~ące je dlodla11Jki. Pojęcde wydaiWillictwa peri'Ody;c=ego radz>OIIlO 
ujmvwać jak !Illajs.zerzej, rwłączniJe z wydiawndCJtwiami :setr,y~j.nym.ii, jeśll.i :p['O'W.atdz>i 
je lbibliot€Q{Ja 'W kioliiljpJ.ecie. Nieco ·odimienne Jk.ryteri:a wysunliętJo wolbec ka.'talo
gów •cemóllriCłlliily<''h IPI"<lS;y codzi>e11n•ej, dioii"aJdZJa(jąc podzli.'ał na 2 ZII'ęby: !Prusy kralio
wej oraJZ dzieiillllliJków zagrniillicznych. 

Prócz rwyda'Wilictw w;}'ld.a.je sti!ę oeiliowe objęcie w os'Obnym kia1;aJogiU centJr.al
n'.}'Il1 Tękqpisów (·lliP· średn~owliecznych i z ey,dki. Odmdzenia w ZibiJOII'Ia.OC'h Stanów 
ZjednioczOlly'ch l:ulb rękopisów węgierslkich :2lB. grem!~cą). Prz.ed IPodjęciem C'entral
nY'C'h lk:aAlaJlogów ba,rdzio specjllłllnych, JnJP. pru:blli'lmC'ji wsd:"oldn:iJch, trzeba by uzy
skać qpinię SIPOOj,all.istów. 

Centminy k.aitailog ·i.Iruk:unaibułórw (Gesamtkatalog der Wiegendrucke) zdecy
dOIWaiilJO poWJie:rz!yć RtadzJie FIAB 1• 

W .sp.I1a1Wie o :p d. s u wymaJŻ.OilJO .prnelronanie, że .pożądalllJe jest op.I'IaiCowanie 
sprojallnyoh wycyczn!YJChJ, co lll1i0gą uczzyndć tylilro wdrożellli dlo tych prac bilblio
te~e. Jako metodę •Ujpros:ZJCz:onego i szy~bkliego gi"'OII1adzein:ita 'w.}"SunJiętJo m i
k r o f d iJ. m o w a1 n i. e k a t e ł o g ó w bilblfultecznyiC'h. WII"es.zcie IPOd:n!iesi'()lllo, 
ałe lllJie prz.edysik.uWWiaino w sposób W)"'Zerpujący, :oa,g,adni•e-nie jednoil.iitJego 
Uikszbałtowanlia JWYda'WniCZJego llrel1lailqgów centra.lnY'ch. 

Doni:ooil:e 12agadnienile s t ta ty s ty lk i oświetliającej użytik.owaruie ika ta-logów 
<:en11ralnycih zasługuje nta• mda10i-e solbile tmudlu od,powieclinich mjpiiSórw, a z kolei 

anoima będzi:ie oc:z.elk'iwać, że u~soo Włączy .t;e dane do sta<tystY'ki bibliotek, 
którą już pulbtliJ!ruj e. 

1 Por. Spra'Wozdanie z XXIV sesji, s. 158. 
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.Jak wi.~J.odomo, UNESCO otoczyło ~aj.allną qpiek:ą zagadndetlllie kiaml.ogów 
cenfu-a!Ln:y~eih {•o•głoaSZJa!iąc m. in. fPOOTęcznilk L. B!rumilleLa;). Uznall10, .żie trzeba by 
Qibecrnli.e rz:alb'regać 10 ooolbne s 1t y iP e n d .i: a w tym. zaik:Jresde, ewerutua•l.Jnie q:>rzez 
zwiększlenie subwencji UNESCO na t€n cel. 

Warżną sjpl!'a!Wą joest o[pUbli'kowaruie i n for m a c j i o kat a l o g a c h c e n
t r a l n y •c h w sllmli świ'a>towf\i 'Du nla'le.żiatłoby oczeki.lwać jp01110cy ooam>OIWej 
UNESCO, ikrtlóre wsiZJailóle na. drz:iaiffi•lmość bib1il0g:ro..fic=ą ma niezmilell"'liie skrom
ny !budżet (zailedwie 4.000 $). 

Drugim odleWnilciem W\S(l)Óbprnley ibilbll!iiOI!lełk .nlaii'lOldowyah •i to W]Yik:IrOOZJalj ącym 
pooa graa1lice rwłas(lłego parrl:s:tiwa ·jest W' y IP o ż y c z a n f e m d ę d z y 'b i' b l i o
t e c z n e. Oczywiste jest jego IPOWiioązan;ie z kata1ogiem centrn•1nYIIll. I tak 
uznano za ll"ZeCZ 'kotllliec2'll'lą sipii'awd:z.ern.ile da'llJych fP'OSZJU'kiwanej ikslią:żki, m. ifl. 
właśalde w !kattł.logu C€!1111lrallnym, _ II"OZJprowadz;amJie mmówień na rwypo,życzarrtie 
międzzy' mniejs~e lbilb1i.lofleki, by ode '()(bclążaJć 1tymi św.ilaldc.ZJenliami wyłączn.ie bi
lblilortek wJększych. Swioo'CZienia katailogów centralnych m'l.IJSZą lbyć bezpłatne. 
Wyt:ro.Q:oDO też dezyderart; ZJai()jpQitirnenilla 7lll'OII1IIlaillioowanego formulall."z.a ;rewersu 
okręrż,n.ego w wyilmrz ikarta[ogórw centra!Lnyc'h (z mi•ejscem p1rzewliJdrz.iJanym na od
iPOIWied.m). RÓW!llJOcześnre :poortru:lorwano zwięksrzeni>e ITO.znniall"Ów te~o formulGJrZa 
OII'·arz; wyfPełniaiillie go w ogólode 7Jll.anym języflru, lby illłatw:ilć seylblk!i.e jego mła
twienie.. Ocendlolno ,p<Y.Z.Iyltylwlnie a:egillamin FIAB z 1954 T. d'O~zą.cy międzyna

rodowego 'WYfPOIŻyczaruaJ. 

Zia:stlainiaiwilaino sdę l'ÓWIIlieiŻ lllBki WJPII'"OIWadmni'EIDl t e J. e s lk 11" y IP t o ;rów, które 
zaaniast ;przesył!M lklstiącżiki mqpaJtrywałyby hilbtiotek:ę w jej mitklrolrępTOdukcję • 
.Joalk wdaidomo, odczytnnie talkiego tełk.srtu wynlalga specjaJllneij aJl)Qiflaitury i to jest 
sz:loopuł, o fP['zez,wyó~errtie ktlórego morilnla 'by &ię sta1ra1ć fPTZY IPomocy UNESCO. 

W zwi·ą.ziku z o :p ł a t al m i iP'TZY wypo:i;yczlaniJu iks.iążelk :mleco/I>,o wszystklim 
fkrotiO!l'Il II" GIty 1 i k o w ta n i e ik:OIIlWell1c j :i: UNESCO dotyczącej ISlW'Oibod
nej 'Wl}'miooy mater~ałów o Wlall."tości' llru1tw:ro.Jnej oraz KOil/Wenccti Między:n.ar0-
dowej Unii Pocztowej dotyczącej zmniejS2lellliLa qpł\at m ip11"7le1Syłkę iksdą.żelk i ua.
sopism. Wato lby TÓWnlie.ż wezwać !IVLięd:Zlytnairodową Oll."gan.izację Lotnoktwa Cy
wi.Lnego do za5!1Josow~Cl.~ia Zl'lli2lk:i tarr-yf m przesylfki. wyd!aWIIlli'CllW z t;ytuł.u wypo
życzan!i:a międ.zyn.a.rodioe~o. 

Oczywiście cent1Q lbyhl.lby statystyka wypoźyczanda między
n oa rod o w e g o, IB.le zanim sli.ę 1ją zaC7Jlllie ogła.smć w s1mlii międzynar'OdoiWoĘ\j -
poiWtinnO slię IUSIMiliić jedilldLitą llllieltJodię Jej oprnoowania. 

Omów:iian'O !I"Ów.Ilii.e.ż ogóliillilkow.o IPIDodek:ty dwu ik:JOIIlwen.cji mi~arodowych 
w Y m i: oa n Y w Y d oa w n .ii c t w, OJPr'ac<l~Woall1iY'C'h prz;ez UNESCO i' świeżo przedy
skutowalll~c'h prrez :międzylll.GII"odową koanisiję ekspertów 111a prze!łorrrie majja.-
czerwca 1958. (Polskę reprezentował W. Slabczyński z Międzynarodowego Biu
ra Wymiany Biblioteki Narodowej). Są to dwie odrębne konwencje: dla 
'\\>ydoa.iwnliot/W 'llii"Zęd.ow\y;dh wymi.enJilalnyleih ~ :rządy fPOISrrolJe'g~h pails1bw 
omrz; dlia llmlllemi.alów będących rw lh::mJdlllu lkslilęg~amklim, które wymieniają ilnsty-
1lucje llllaJUilrowe i• kullitrumlne. Porz.osltaJwilaąc SWIOiboldę dec~d w spl"laJWde przy
stą!p:i~Emm do tyoh ilronwmcjd wy,powliedzi•ano przeikonalilie o pożytlku z rychłego 
rntyfiilrowanda eyoh 1ronwenoji prrez nadwi.'ększą łi!cibę pa:ń,sbw li! w tym duchu 
mchęca/IlJO :bihliOitelk:i: !IlGII"'d~ by iSTUgell"OWiały swym ikOII'IliSijOIIIl narodowym do 
współ:pll.".acy z UNESCO poz.yrtywne 'lllStosUllllrowanie się do olbu łron.wencji na 
posdedren.ilu genernl.nym UNESCO. Preypamni'alllo rteż spi:ro.JWę rntyfikowani.a 
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llronrwen.IC'ji Międ~ Ullllili POC'Ztolwejj ipll'7;Yiję00j w 01rtnrwie, 7JW61ŻY'W'Sey, 

że .:lJaiP'€<W'Ill•a orna 2IOOCZII1Je IOilmilżende tlrosZitów pmesyłelk: IPOiC:ZI:lo!wyJcl. 
Osolb.nJą u'Wlalgę poświęOOillo wy m i a n i e d y s e~ t a c j i mrówno wyda

nych j.aik nie<Jjp.ublikowa;nY'c:h. Jalk jruż wsjpomni'liiil!O, w tJytm celu powtinno się je 
rejestlrować w bilb1i'Ogii"alfilaoch na'l"'Odowych !bądź ibibl:iJogr.a.lllia~Clh S[)eeljlalnych no
tując, jeśli uik:az.ują sdę one zraora:zem rw :hal!ldlu ks.i.ęgar.skim. W~ dyser
tacji l!'lJie wydnlnyoh ,powiiillilio ISiię wslk:arz.ywać :miąisoo lic!h ~dietpoirli()WIIłnJ.a (najłe

piej w :bibliotece nao:odowej lub u.nilwersyteokiej) z rówln:oc7Jes!Ilą i111.formacją, 

czy 1ll1101gą one 'być w:y;po:życ::rone w iiC'h IPOOW'Oi •DirYgi.nla~nej czy zm:iikrofiilmowa
nej. 

Osoibne mgadnti•en1e SlbanoW1i s '1: a ty s ty lk e· lb i b l·i o t e c z. n a i wydoaw:rui
.c.za. Wymaga ona przede wszystkJm os:i:ągmdęcia porozurndlen:ia. co do lpodstawo

wycih o•eli rz.a!IOOeń. W ZIW'i:ązlkru z tym mJ.econo KiOIIIlisjli. Startystycrzm.ej FIAB 
(w slkmd której !PI()IWiiilm.ifby w:chodz&ć ~edsta'W'Dc:iJele Dzi'alów :SłJa,tystyki i Bł
bli!Oiteik UNESCO), by .}mn~. •ol!lla ISIW'Oij•e JPII"ace. iRów!llocrz.eśiillie IZilecOIIlo, aiby 
na oociruku statystykii.lbilblWotecznej dążono w llro.IŻdyiiil kraliu do objęcia jaik naj
wJękiszej liczby ibilbliotelk:, ZIOOdiawszy u,przednJo !Przyd>atn.OOć ;rua whłsnym tere
nie !kategorii .bibHIQitek wyOOirębniiQillY'Ch ~I'Ziez UNESCO; !llJalleży też ustaJ.ić da
Il/e mogą•ce ZJaiiil~esować w slkaili międzynarodowej. 

W .sprawie s t a ty s t Y' lk i wy d a w n i c z ej sfor.mulowalllO 111:astępujące 
zailecerui~J:: 

l'. kia:Ułe wydaWillictwo może 'być otyllko jednok!I"'tnie ujęte rw stlaJtystyce -
toteli: wyda!WnidlWia rejes.tmowaiil•e w bilbliogra~iach n.all10dowych dwu krajów 
mogą być uwzgil.ędnione tyLko w statys•tyoe jednego :zj lllJ•ch, 

2. 00/bi.tM omz artykuły z cza.sopism ni·e wchddzą do ma!Sy s!Rtysty•czn.ej. 
3. l11i•eodwwne jest ustaJenie •cLolkładlnych zasad oo do ujmowe.n:ila dallszycn 

nalkładów, "''Ydiań omz wydlań dolkonywanyc.h na podstawi·e tzJW. licen•cji (jaik 
np~ llliemie<:.'lka· se!I"ia ,a,u!Jotrów ·all1!g.ioelsldch Ta:u::hn~tw), 

4. trreba zwrócić :&Z~czególlllą uwagę oil1a. wyodrębni·en'ie wydaiWilldotw W"U:
dawych omz w:ydawni:ctw poza hmdlem księgarSJkim, 

5. ,poWli:l1111l0 się włączyć do sta:tystyk,i wydeJW.ndctwa ,periodycme - w ściśle 
sp.recyzowanym żaiSi.ęgu. 

Rówlntoclleśnie mstJalllawi:ano s:ię, czy ikiCl'tegOO"ie dol~umentów wy1lwail"ZalllYCh 
specjalną tedllllilką, jalk: nuty, ma![ly. ·ksi'ąŻkd d13J n:iewilcLoonY'ch, '111a1g·rnllldla. 11e'kstów 
słiownY'Ch i ffi'UZY'C7Jl1.Y'Oh nlile powi711Iliy być prZ1edm1otem .su>e'Cli:a1nych IPUiblik:aoji 
statysty,czm.ych :rua~t dublujących częściowo statystyki ogólne. Co Slię tyczy nut 
i ,płyt 1Ill!Uzyc731\)"Ch, FIAB !POWilnlna by w ty:m względzie WS[lÓłdziaiłal{: z Między
ll1W"Odowym stxYw.arzyszen:iem BilbliiO'telk M~.c:z:n~ch. 

SjpreWia wyrodany bdbli'ote!k:all"zy dl ich :podll"óży z&g!I"a
n i •c z n y c h 111i:e doczekałCli .sd•ę wszechsł;rolnnego :zsum'OWanlia 'W\Szy.s1lkJ.ch de
zyde!I'Iatów fCXl'"o!l11U1cxwa!Ilych m pOSIZICZie'gólmy'Ch s•ekcj•ach. Podllm-eśl:01110 trudności 
INltw"y flnialnoowej i polityc2ll1€'j, wslkazaam, że illaJjlatwi.ed jest doilronywać wy
mia!ny lbilbliote'kacr-zy .o jednakowym wyordbienliu i wdirown(Y.cih do ty-ch saanych 
prac, co zatpewni wYkonywanie obowliązlków :nieolbeclll~o lbi!b'l:ioteikarna. przez 
pTZyibylego 1!16' rt;o mi'l:~jsce Orolegę z mtg~rall'lJilcy,_ ~CIIłlllo 'llwagę, że p'OIW'illlJiliO• się 
rządom wska:zyw.ać na waTtości dydalk!zycz.ne plyn.ą'Oe z podiróży 7lagr<J.nJiJcmych, 
w ocmsde iktórych hilbliotalmrz IPOZila~e obce 'biblioteki :1 •UJC7Jestnic.zy w !k.Oillje
re.nJCj:ach obilblJotekarsk.i.ah ~ ~lU. Podlróże te prreto pOWiilnaly !być finanso-
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wane prnez JIZąd!Y a bibJ.iot.ekall"ZJe spędzaijący .nawet czas dlużlsey za gT1allllicą po
winni mieć zapewtniO!l'lą ciągłość :pracy i zachowam.ie ich stanowisk. Oczekuje 
się pomo~cy UNESCO w tym względzie tym ba.rd.Uej, że poby\ty biibbotelmTZy za 
i'!'allld'Cą mogą się też przyczyll'llić do ·l1€!P51Zego wmjemnego pomanda ikultur 
Wsc!hJOdru i Z·achiodu, ICO oalk wiad'Oilllo jest 7la\S.adniczym projektem UNESCO. 
Nie u1zMv!aWono we 'W!liloslaic:h ilrońcowy.oh, że podróże Zl1l.lgran.1czne mogą być 
pr:zedsięlbr.ane dJ.a ~ ~OIIl!k!retJnYICih l{n'aJC, rz;wła.szcza ibilbHogli"aficznych. 

Re IP r d d u lk c j a dolwm€1lltów, któm może być tralktorwaJim jako efektyw
ne U11anędzie w~cy .mi.ęd'.eyn:axodowej, czynd ·bi'bliotelmrm odpowiedz.ilal
nyrn rz.a, decyrzJję w ąpna!W'ie 'Udlost®l'lli'en!i.a w ten oSIPOsób nadcenniejszych do.ka
mentów 'blaldacZIOIIIl. Może •to być i.nt.erprebo1.vane j.a:ko swoilsta ws;pól;pmca nau
kowa lbilbliotekaTZJa z ,ba,cfuczem, tym cennJi•ejsza, że pozwala orua WYjść bi!bliote
ikairzow:iJ ;pom ściJŚl.ie techrnk7ne cz.yiliiliOIŚC'i. Waxto ;pozytywn:ie załatwiać tego 
rodz.Jadu dezydaraty ;pochodzące od wy!b.iJ~ch .specjellistów, Gile 'wolno też odrnó
w~ć. jeśli IPObr.z.ebao wyilrorualndla· ll"€',PPI''drucj.i: nie zostan.iJe w Sil'OSÓb dostatecmy 
umotyrwow!aJna. 

Od;płiatność tych świadczeń ogral!l:i!cZIOiruo w :zasadzie do barozo licznych za
mówień dotyczących 'Całych Jwl.€1kcji; wówcms strona· zamawiająca ~łaca za
róJWilo ;poeytyw ja!k: IIl•eg~a>tyw, który poziQisW.joe w ZJbi:orach bilbldotelki świladczącej. 
Możma by !Jeż pirzewidywa•ć ekcję wymiany 'l"e,Iroodukc,ji. Nie wypowiedziano się 
w sposób iłYrurodziej sZJCzegółowy i wiążący oco •do ail«."ji mikrofilmowarnia w skali 
między!Thaii"odoowej occhi'\W.liów w celu 'ich mbezpieczenia., wskae;am.o ruatomiast 
rua konieczność zbadalilia waTuników ·1lechnkznye'h mogących za!P'ewtrlJić mcho· 
warnie acihiwalliów. W z;as:ięgu kre.jiO'WYffi wez.WlaiilO natomiast poszczególne ikra
je, alby wy,powi·edziały się w Bulletin d l'intention des bibliotheques co do swe
go ple.!l1Ju 7Jl11iflwofi,lmorw.a.n.i'a acr'!Cih.iiWiatliów i cermych lk.9iążek. UNESCO byłoby 
nn'tomiast powobarne do talldej akcji w kirad>aJch, !które nie mają odpowiedniego 
wyoposa.ż,elllia technicznego. lVLoŻinia by II"Ówn:ioeŻ przewidywać ;pożytek z utworze
nia iPQ"ze\Z UNESOO ,grupy eksJPertórw 1z udziałem m. dn. bilbliotekarzy i wy
da'Wiców), którzy lby qpracowaJli jpllaJilmiaroofHmOWWlJa, dzienników w skali mię
dzyn.all"'Odowej. 

Sp!rnwy .reprodlulkcjli d'Oikurrneniów !Wiążą się (jak wiadomo) bard.w blis'k:O 
z za~g~ad.nlienJallnli, IP II" a w rai a u t 10 x s !k: i e g ó. Występują w tym WZJ,ględzie dość 
znacme różruiiCe w (P'OISzczególnycoh knlóa.c!h. Ale może nie tak wa'ŻI!le jest u.je
dn.olicell'ie sytluacj'i 'Pif'awneij w slkaJli anięd:zy1Imirodowej, :ile osd.ągnięcie lkompro
miSIU międ'ZIY !POISitlullaltlami 'baida1czy a· posmnowarndem praw euto:rsldiJC'h. Nieza
przeczenie T'Zle'C~ pożyteczną •byłolby osiągmięcie pooozum.1enie. z wydawcami 
w llmixlylm •kir.aJUi, a poprzez :zJesbawiende tyoh ;praikł;y1k: w skali międzyniaxodo
wej (ro ll'lliOgWiby uczylll'ić UNESOO) możn.a lby anyśleć o mwaa-du jakie-jś kon
wencj-i międ.zyruarr-oodowej, J.est to 'Wdzięczne mdarniie dla WYITiienionej powyżej 
gru;py eJksip,ertów UNESCO. 

Md•ędzy\Illalrodowa EllkQj·a, uzupełniania z.biorów winna 
być po[pl"zedzonaJ uzgodlnliolllymi i sprorwdzonymi w .praktyce planami pomnaża
nia zbiorów w poszczególJnurcih ik;r.ajac:h. Szkioowo wska7Ja!ll.O, że europejski plan 
noalbytlków mógłlby doty'C:z,yć wyd:arwlllli'Citw urzędowych ora:z. c:zasopiiSJil spoza 
EW'O'J)Y\ Można by to 1'02JW1iązać m· pomocą szeregu ukfudów dwustronnych m
wieran(Ych ]JII"2lerz robiLi'Otelki 'PaT~tów i IIJII"ZędÓW admirnist.:reiC'ji państwowej. 
Kwestię tę moglialby .t"IO'ZIPatrzyć ~Jednia. ·komisja FIAB. 
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Zrezy~oweno róWIIl!Leż na rnrz.ie - ze W7g!ędu na o'beony stoo katalogów 
centmaileych - z sygna·lizuwania p!I"Zez nde wydawn:ctw JI111e odszulkanych 
w Europie. Kwestię tę uznaalJO za crrledoj~r:młą do pralktycZI!lego rozwiązania. 

Talk oto ,pr.zedstawila' .sdę prdblematyik>a s~ółowa seminariiUm wiedeń
.sik.iego. Są to mgadru.enia w zasaldEe znane ll1l!ł1Ill !bądź z osoibistego doświadcze
nia, bądź z Przeglądu Piśmiennictwa o Książce. Cennym ich uzupełnieniem by
ły OJp1JnJie wypowiadane w ,rozmowaeih 1pooa pooi~enialllli, diocyczące s~raw ta
kich jalk: cel<>WOŚć st'OISO'WGllllia• !lmrt perforowalllyCh w katatlogu oenbraLnym, 
współprnoo 'biibliogrnlfii zachodniiolnd€'1Tl.iec'kiej z lbihliogra:fią Szwa:jcadti i Austrii, 
grnruite udostępruianila IP<>P1!7.m miikTofiilm cermych materiiBII:ów rę'looipiśaniennycn 
n:ie oprncowoo~cll jes2JCZ.e w posialdajjącej je lbilblioteoe i wiele Jnnych. Trzeba 
też podnieść, że llliezmi=~e ilnteres'Ująca d pouczająCia była wymiallla poglądów 
przedis,łiawtiJcdleli II.'ÓiiDy1Cih środlow.isk;, !'lJW'łaisrzJ~a lllQ 12JEfurrulliladh iiJi}.elnl3ll'll1(Yidh, gdzie -
rzecz charnlktlecy"s;t.}nczna - wyi'Iama ibyła tenden·cj.a. do ooiągania s:f)Ol"l''lJulowań 
lkom.promisowyoh. Jest to zasługa. lllJajwybi'ilniejszych uczes·!nlilków seminarium 
zaPI"awionyc:h w pra,w.ch mędzylnarodowych; icll ,postawę cechuje ta coona 
i madtka na nasrzym gmmcie umie:jętność d:ootr2legjrunia momen,tów wa~rtościo
wydl w odmiei!UlyCh PQgllądach. 

Doaniln.owa!ła: w to'klll de'OO!t a·ndllldoza; lmilkano wszalkże nadmiemego pre
cyZIO'WGII'lli'Bl s7JCZiegółów, bo te madą zawsze ohiacr'la.kter :ilndywilduadi2'!Ujący, co 
z kolei utrudnia fo:rnnułowanie wniosków, !lctóre by zadowalały wszystkich. Za
bralldo rozległej si,Yilbe.zy, choćby w !p'O&taJOi podsumowania lrońcowego wsika2'JU
jącego na kluczowe IP:rolbleany; ol'JlOIŻe IQidnmjdzJ.emy ją w 2la!POWiedzi:anej publi
klacji pr.zygot.owywanej iPI'7J€fL UNESCO? Pimkiycme nMtawieruie ~m.to
:rów sp.ra'W'iło, że nie odczuto 'biralku defilndicji bilbHobelki Jllall"odQ\\1"(\j, zadęto s.l.ę 
analizą jej f,unlkcyj, by na tej drocire wytyczyć llU!b pogłębić wseółpmcę tych 
bilbłiote'k. 

NJeiktóre prolbleany, ~ając'e dalszego opr.aiCOWall'lJia," ~lka7laru> FIAB, 
która: je podjęła już po 'I.IJ)ływie dWill cygodll'lli' !Il'lł XXIV sooj"i w paździ~u 
1958. Jest w tym ,pewil'le zalbezpieczenie, z.ag~adnienie będzie bowiem trn.lktowane 
j(llklo naJdiall 'lłlklłlllallne ~ !Oitwlaii'Ite, ail'e - delk wiladtomo - sesgoe FU'AB oldlbywatjąre 
się l!"'az do !OOilru, llliejedinokrotnie w illlrrlY'Ill zespole osób, to oilało p.racująoe na 
wolnych obrotaJCh. Toteż obolk FIAB :porzxlSiflade rozległe 1Pole, 'llla 1któryan może 
sję lrOZJWfrjać illllico.aJtywa i noowe i!JOIIllYS'ły fiedJn•ootek, ire~BJliZJUjących je w d:zJie
dzi!Ilie bilbliogmfi'i i łbilblrotellm!rsliwa Sądzę, że .tu wmśn..ie mogą kiełikować i owo
oowa•ć myśli ll"ZUJCIOlle w tloik:u dySIPUt wrześniowego semilllarillllffi. I ro byłyby 
dalse.e jego tre:ruJ.łiaty. 

Ooellli'ając prz.elbleg seminalrirum, t:rzelba podni.eśc rozległą siklailę problemów, 
mteresu;iące dy.sllrusje, lloo!lllbalkty osolbis:te z noaojwdęk&ymj, aru.to.ry.tetami :naszej 
dziedzinty !i możliiWOść ikon!rontowanda TOOI1ych ~ji w te:i samej spmwie. 
Stwloir7Jenlile l!lej płaiszczy2lll0" ~tlklaal!ia d 'WYiffiilalll.Y .pogtlądów 'llr7Jeba ::zJajpdsei: 111a 
poczet msług UNESCO. Od ucze5tmlilków ~ży amrtx>mmst, w jeJkim kierunlk:u 
pójdą dic'h pralCe i jaik! dalece po'llrelfią ,pclmąć dallej Sjprawy zwnązooe z iilJOwo
cz.esną ilronk:epcjlłi lbilbLiO'te!ki narodowej' 

Bibllioteka N aJrodlowa 
lnsltly'tut BilbUqgrafi.czny 

Helena Hleb-Koszańska. 



NOTATKI Z ZAGRANICY 

ZMIANA PRZEPISOW O PAŃSTWOWYM ZASOBIE ARCHIWALNYM 

W końcu ll"Oiku ubiegłego nastąpiła istotna zmiana obowiązujących prze
pisów w sprawie państwowego zasobu archiwalnego. RaZipOrządzenie Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 (Dz.U. 1959 .nr 2 poz. 12) uzupełniło m.in. 
§ 5 ·roZipOII"ządzenia z dnia 19 lutego 1957 (Dz.U . .nr 12 rpoz. 66) dodając ust. 3 

4 w następującym brzmieniu: 
3 Nadzorowi Naczelnej Dyrekcji Archiwów nie podlegają materiały 

archiwalne gromadzone i opracowywane, a także powstałe w wyniku 
działalności następujących bibliotek: 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
Biblioteki Sląskiej w Katowicach. 
Biblioteki PuhLi.cz.nej m.st. Warszawy, 
Miejskiej Biblioteki PubliC2lllej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu, 
WojewódZkiej i Miejskiej Bi·blioteki Publicznej im. H. Lopacińskiego 

w Lublinie, 
Głównej Biblioteki Lekarskiej, 
bibliotelk Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu 

oraz Państwowych Zbioców Sztuki l!la Wawelu, 
bibliotek głóvvnych s~ół wyiszych i Polskiej Akademii Nauk, 
bibliote'k placówek Polsltiej Alkademii Nauk, 
jak .również innych bibliotek, których wykaz usrt:.ali Minister SzJkol
nictwa Wyższego w rpm-ozumieniu z Ministrem Kultury i Szltruki na 
wniosek Naczelnego Dyrektora Arohiwów Państwowych. 

4 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowyoh prowadzi ewddencję ma
teriałów a~rchiwalnych, o których mowa w ust. 3. 

POLSCY BIBLIOTEKARZE W CHINACH 

W dniach 29 XI - 31 XII 1958 r. pll"zebywała w Chińskiej Republice 
Ludowej delegacja polskich bibLiotekarzy w składzie: dr Janina Pelcowa, 
kustosz BibHotelki Narodowej i mgr Tadeusz Zarzębski, wizytatoc Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. 

Delegacja była !pOdejmowana przez Ministerstwo Kultury Chińskiej Re
publiki Ludowej. Zwiedziła szereg bibliotek 1róimych typów w Pekinie, Nan
kinie i Szanghaju, udzielając jednocześnie -jnformacji o polskim bibliotekar
stwie, bibldografii d dokumentacji naukowo-techndcznej. M.in. wygłoszony 

został referat o polskim bibliotekaTstwie na kursie dla dyrektoców bibliotek 
prowincjonalnych i miejskich. 

NOTATKI Z ZAGRANICY 

Wystawy 

W :Lipsku w NRD w miesiącach sier1pniu i VJ'I1ZeŚiniru 1959 ;r. będzie otwarta 
Międzynarodowa Wystawa Pięknej Ksiązki. Wystawa obejmie zarówno .pro
dukcję współczesną, jaik i przegląd retlrospeikJty:wny najcenniejszyreb okazów-
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dalwnej książkii rękopiśmiennej i drukowanej, a talkże zaprezentuje 'książki ilu

strujące II"'ZWÓj pootępowej myśli społec:w.ej. 

J>olska bierze udział we wszystkich trzech działach Wystawy. W części 

retrospe!lclywnej z ~rękopisów !PQI.Skich :2JI1Jajdzie się m.in. Złoty Kodeks Pułituski, 

P<mtyfilkały OleŚI11iidkJ.ego i OioŁka. 

S talii y Z j ednoczoil1 e 

W ip0521Ukirwaniu nomych sposobów 1pir.zekazylwania infQil1lTiacji il1aukowych 

!pOdjęto wydawnictwo kwartalllliika pt. Wildlife Disease w postaci rnilkrokart. 

T{ażdy numer s'kładać się będzie z 4 mikroll«mt (na l m.i\k.rlo(ka!I"oie można opu

bli'korwać artykuł objęto-ści 47 stron). Stres21erenia artykułów oraz załączniki 

Łibliograficzne (wykazy piśmiennictwa) podawane będą dii"Uikiem nornna1nej 

wielkości. Podobno -technlika ta umożliwda tbeZJdeficyrtmve wydawanie czaso

pism małOlllalkładorwych (do 300 odbioł"ców). 

W Stanach Zjednoczonych dzięki subwencjom Rady do Sjpram zasobów bi

ł.Jliotec:zm.ych (Council Olll Library Resources) przeprowadza się próbną akcję 

sporządzania be:z;pośrednio w firmach wydawniczych centraLnie drukowanych 

kart. katalogowych nowowydawanych książek. W ciągu l roku (od lipca 1958 

<io lipca 1959) wydelegawani do wydawców bibliotekarze opracowali 

ok. 1000 opisów katalogorwych dołącZOillych do rprodukomanych książek. 

Sprawdzenie wyniików tej akcji w ok. 200 bibliotekach !przeprowadzi 5 wy

k-walifikowanych bibliotekarzy. Jeśli wyni:ki te olkażą się pomyślne, akcja 

zostanie podjęta na szeroką skalę. 

Związek Radziecki 

Na piePWSzym ipOSdedzeniu Rady do ·zagadnień pracy bibliotecznej (Sowiet 

po woprosaro bibliiotiecznoj ~raboty) przy MindsterSibw.ie Kulturcy SSSR w dn. 

17---<18 marrca 1959 r. referat zasadniczy "0 :mdaniach bibliotek w świetle po

stanowień 21 ZjaZJdu KPZR" wygłosił przewodniczący Rady W. I. Szu.nkow. 

Do zadań Rady należy m. in. lkoordynacja działallilości bibli'Oitek, troska 

<:> (pO].epszenie pod względem jakośdorwyro ks:ięgozbiorrów bibliotecznych, illllten

syfikacja IWSpólpracy bibliotek z działalnością oświatową. szczególnie waŻlila 

w obliczu reformy szkolnictwa w Związku Radzieckim (nauczanie zaoczne). 

W ramach Rady działają 4 sekcje '(bdbliotek !pOWszechnych, naukowych, 

c1ziecięcych, technicznych) i 4 !komisje (budown:iotlwa i wy~pOOa.żenia biblio

tCC"llilego, kontaktów zagranicznych, bibliogra.fid, :zagadinień organizacyjnych). 
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Redaguje Sekcja Bibliograficzna Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich 

Z ż y c ł a S e kc j i. W dniach 28 i 29 IX 1958 r. odbyła się w Kra
kowie Sesja naukowa ku czci Kacola Estreichera zOflganizowai!J.a przez Bi
bliotekę Na:rodową, Bibliotekę Jagiellońską i Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. Podczas dwudniowych uroczystości wygłoszono 3 referaty poświę

cone działalności bibliotekarskiej i ·bibliografi<2Ilej K. Estreichera. W związ

ku z rocmicą Selkcja Bibliograficma Okręgu Warszawskiego urządziła zebra
nie dn. 4 XII na którym kol. M. Dembawska !pOWtórzyła referat wygłoszony 
w Krakowie pt. Ewolucja pojęcia bibliografii od Karola Estreichera do na
szych czasów. Pamięć K. Estreichera uczci.H również bibliotekarze Okręgu 
Zielonej Góry organizując dm.ia 9.XII zebranie z referatem kol. Dembowskiej 
na temat Karol Estreicher i jego dzielo. 

S p :r a wy szkol e n i o w e. W stY'c2llliu rozpoczął się ilmrespondencyjny 
kurs bi'bliograf!iczny zorganizowany przez Państwowy Ośrodek Kształcenia 

Korespondencyjnego Bibliotekarzy. Do chwili obecnej ukazały się 2 skrypty 
dla uczestników kursu: 

Hleb-Koszańska Helena: Przedmiot, metoda i zadania bibliografii. Warszawa 
1959. 

Dembowska Maria: Rodzaje bibliografii. Warszawa 1959. 

Z d z i a ł a l n o ś c i I n s ·t y t u t u B i b l i o gr a f i c z n e g o. 

W Przewodniku Bibliograficznym wprowadzono peW111e zmiany w układzie 

matedału i opisie bibliograficznym. Dzieła autorów klasycznych w wyda
niach, zatwierdzonych przez Min. Oświaty do użytku szkolnego, bibliotek fa
chowych jako lektury szkolnej, są ~rejestrowane w dziale XXIIa (Litt>ratura 
pięlma). W dziale XXIIb (Lite:ratura dla dzieci i młodzieży), w któryr1 
mieściły się dotychczas. wykawje się je przy pomocy zapisu skróconego. Na 
końcu zeszytów Przewodnika Bibliograficznego są podawane w oso':mei gru
pie alfabetycznej spisy wydawnictw z lat 1956---'1957 dotąd nie rejestrowane 
w PB. Informacje o istnieniu w dziele bibliografii załącznikowej sygnalizuje 
się w opisie zasadniczym s!m-ótem: · Wbliogr., zamiast używanego dotychczas 
w tym celu znaku umownego w postaci kwadratu. podawanego przy num~ 
!"Ze opozycji. , 

Zakład Bibliografii Zawartości Crz.asopism opracowuje Bibliografię tytu
łów czasopism i wydawnictw zbiorowych, któ:re ukazały się w ciągu całego 

roku J 958, uwzględniając również 'roczniki drukowane z opóźnienie!.l.. Sta
wiany od dawna postulat podjęcia IPrac nad bibliografią tytułów czasopism 
zostall"lit> częściowo zrealizowany. Ukaże się ona w bieżącym roku ja'!.-..o wy
da'\\< ni('two Instytutu Bibliografkznego. 

W Zakładzie Biblio~atii Retrospeld;ywnej opracowano i oddano do druku 
z<:>~taw!enie poloników zagtranicznych m 1"ok 1956, które Insty~ut Sibliogra-
1iczny wyda na prawach rękopisu. 
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Pr<1wadzona przez Instytut Bibliograficzny wymiana materialćw biblio
graficznych z narodowymi ośrodkami bibliograficznymi w pm:zczególnyc!l 
krajach :została nawiązana również z Albatnią i Norwegią. 

Nowe wydawnictwa Instytutu BibliograficZIDego: 
Przewodnik Bibliograficzny R. 12:1956. Indeks przedmiotowy. ZestJ.wita I!alł
na Zaręba. Warszawa 1959. 
Bibliografia Bibliografij i Nauki o Książce - 1957. Warsmwa 1959. 

l-"!!.' a c e b i b l i o g T a f i c z n e zarejestrowane ostatnio w ·kartotece Instytuta 
Bibliog~raiiCZJl1ego. 

Bibliografie osobowe: 
Bibliografia prac dotyczących Bohdana Chmielnickiego w WUJrue wyzwoleń
czej Ukrainy i o zjednoczenie z Rosją w latach 1648-1654. źródła i opra
cowania z XIX i XX w. Praca dla Uniwersytetu w Kijowie. Oprac. W. A. 
Krajawski (Pracownia Bibliografii Staropolswej i Historii Książki IBL) 
Bibliografia M. Dąbrowskiej. Oprac. E. KorzeniewSika, Z. Biłek (Inst. Badań 
Liter.) 
Bibliografia J. Korczakla. Qprac. M. Ternkin (Komitet Uczczenia Pamięci 
Janusza Korczaka) 
Bibliografia J. Iwaszkiewicza 1951-1957. Przedmiotowa i podmiotowa. Oprac. 
I. Nisiewicz (Piastów, D:ygasińskiego 12 m. l) 
Czeska bibliografia Mickiewiczowska. Wspólina praca Czeskiej i Polskiej 
Akademii Nauk (Poznański Ośrodek Folonistyczny - Katedra Litmatury 
Folski ej) 
Biblioglrafia K. Opalińskiego. Oprac. A. Sajkowski. (Pozznański Ośrodek Folo
rustycZIDy - Katedra Literatury Polskiej) 
Sta'Il i tJ)Oitrzeby !badań nad b'i!bliograiią i twórczością L. Opalińskiego. 
Oprac. St. Grzeszczuk (Katedr-a Zespołowa Historii Literatury Pols'kiej Uniw. 
Jagiell.) 
Bibliografia A. Struga. Oprac. M. Brykaiska (Inst. Badań Liter.) 
Słownik biograficzny pracowników książki polskiej. Praca kandydacka. Oprac. 
W. Pawlikowski (Bib!. Uniw. Poznań.) 
Bibliografia prac matematyków polsJcich ogłoszonych w latach 1955-1957. 
Oprac. Inst. Matem. PAN 
Bibliografia retroolpektyW'Ila prac dyplom~ch, knndydac'kich i doktorskich 
SGGW. Oprac. A. Kurland2ka, B. Tuhan-Taurogiński. 

Bibliografie krajoznawcze regionalne i lokaJne: 
Bibliografia podstawowa dla Azji Południowej, Afu-yki, Ameryki Poludnio
wej. (Inst. Geogr. Pol. - Pracownia Geogr. Reg. Swiata) 
Bibliografia literatury kaszubskiej. Oprac. A. Bukowski 
Lukowiana. Materiały do 1939 r. zebrał J. St. Majewski, od 1939-1958 
opracowuje M. Kie:rnicka. (Bib!. Pow. i Miej. w Lukowiie) 
Bibliografia PolSilci Północno-Zachodniej. Około 5000 poz. (Inst. Geogr. Pol. -
Dział Dokum. Nauk. - Sekcja Bibliogr. i Geogr. Pol.) 
Granica Odry-Nysy w piśmiennictwie niemieckim 1954-1958. Oprac. J. Ko
walik- USA 
Bibliografia historii Poznania. Oprac. M. Szymańska (Pol. Tow. Hist. w Po
zn:aniu) 
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BibLiografie zawartości czasopism: 
Polska Zbrojna 1945-1950, B-fia :mwartości. Oprac. A. ZawadZJka, W. Popiak. 
(Centr. Bibl. Wojsk. - Ośrodek Bibliogr.) 
Przegląd Biblioteczny 1937-1950. B-fia zawartości. Oprac. H. Lipska 
Bibliogr-afia K·roniki Przeglądu Bibliotecznego 1927-1933. Oprac. I. Treichel 
Przegląd Biblioteczny 1946-1955. B-fia zawartości. Oprac. I. Treichel 
Swiat 1888-1895. B-fia zawartości. Oprac. W. Mocówna, H. Zasadowa {Inst. 
Badań Liter.) 
Swiatlo. Warszawa 1912. Kartoteka (Inst. Badań Liter.) 
Widnokrąg Warszawa 1935. Kartoteka (Inst. Badań :Uter.) 
Zawartość wybranych czasopism z lat 1956-1958. Oprac. Prac. Dokum. Bi
hliogr. Inst. Hist. Kult. Mater. 
2ycie (Kr;lków) 1897-1899. Oprac. J. Czachowska (Inst. Badań Liter.) 
Życie (Warszawa) 1887-1891. Oprac. J. Ratyńska (Inst. Badań Liter.). 
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EDWARD ASSBURY: •conference des bibliothecaires 

i n d u s t r i e l s e t d o c u m e n t a li s t e s. 

Convoquee par l'Association des Bibliothecaires Polonais le 7--9 novem

bre 1958 pour discuter Je programme du :reseau des bibliotheques industrielles 

mis deja en application par Arrete Ministerlal depui-s 1953, la Conference 

postula nne meilleure preparatlon des bases materieDes et techniques pour 

Halblir le dit .reseau. 

JERZY WIERZBICKI: L e s b i b l i o t h e q u e s m o d er n e s e n 

S u i s s e. 

L'auteur a fait son voyage en Suisse en qrualiite d'arch-itecte delegue de 

l'Associatipn des Architeotes PoJ.onais afin d'•etudier le probierne de la con
struotian des ·bibliotheques . .n a visite les bilbliotheqrues sułvantes: Nationale. 

Murucipale et Universitaire a BeT'J'le, Universitadre a Lausanne, Universitaiore 

et Publique a Geneve, Universitaire a Bale. Centrale a Solutre, CantonaJe 

a Lugano et Centrale a Lucerne. 

WLADYSLA W PlASECKI: I m p r e s s i o n s s u !r l e s b i b l i o
t h e q u e s d e M o s c o u e t L e n i n g .r a d. 

L'auteur, membre d'un groupe de bibldotheca.ires polonais, a visite, en 

autorone 1957, les bibliotheques en URSS. 11 s'interessait surtout aux p~;o

blemes d'architecture des bibliotheques. 11 =raconte dans son article ses im

pressions et ses entrevues avec MM Pascenko et Sacharow, specialistes des 

plus renommes en URSS. 

ZOFIA PRZYBYLO: L e m a g a s i n a g e d i t "c o m !P a c <t" d a n s 

les bibliotheque& 

L'auteur presente le probleme, peu connu en Pologne, citant nne littetra-

ture etrangere assez considerable sur ce sujet. 
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BOGUMIL ST. KUPSC: Ar c h i v e s e t b t b l i o t h e q u e s, c o m
m u n i c a t i o .n d e l e u r s m a n u c r i t s. 

Le probierne d'une classification des manuscrits suivant leur distribution 
entre les archives et les bibliotheques est pa~rticulierement diff.icile en Po
logne, complique qu'il esrt par les conditions politiques du XIX et XX 
siecles. Les archives ayant longltetmaJs ete des organes des autorites admini
stratives etrangeres, on a essaye de ramasser les =tk.riaux d'archives dans 
les collections ;privees lesquelles de leur cote s'inc<>TopOraient aux aJUtres ma

nuscrits des bibloiotheques. Apres la seconde guem-e mondiale les archives 
commancerent une action de rrevendications des manuscrits qui en theorie 
leur revenaielllt. L'arrrete special de 1951 qui reglait cette action donnait au 
"manuscrit d'archives" un sens tres !large ce qui eut pou.r consequence de 
detru.i~e les oolleoti.OinS manusoniW8 des bibllotheques et provoqua les prote

stations des bibliothecaires. L'auteur trouve cette controverse mal plaoee, 
puisqu'il s'agit de savoiT non pas quelle institution di~osera de ces collec

tions, mais qui pourra les oommuniquer le mieux possible en usant des me
thodes propres: pour les manusarits d'archives - inventaires des fonds, pour 

ceux des bibliotheques .representant IPlutot l'activ.ite individuelle - catalogage 
de leur contenu. L'auteur postule enfin une necessite d'un repertoirre central 
de tous les manuscrits se ttouvant actuellement dans les bibliotheques de 
Pologne. 

MARIA PROKOPOWICZ: L e s m a n u s c r i t s d e S t a n i sław 
Mo 11'1 i u s z k o d a 11'1 s · l e s c o 11 e c t .i o n s d e l a S o c i e t e d e 
M u s i q u e a V a T s o V i e. 

A l'occaSion du centenaire de !'opera Halka de Stanisław Moniuszko la 
Societe de Musique a Varsovie organisa une expositlon de ses oeuvres. 

Il s'y trouve beaucouop de ma:nusorits. C'est de.ja depuis 1891 qu'une section 

speciale de la Societe. dite Section Moniuszko, commem;a a collectionner les 
manuscrits et autres documenlts concernant la vie et l'oeuvre de oompositeur. 

En depit de nombreuses pertes dues a la derll'liere guerre ces materiaux sont 
tres Tiches et interessants. 

STANISLAW BOŻEK: L'etat actuel et l es perspectives 

des bibliotheques dans le departement de Kato
wice. 

Le departement de Katc.wice, centre dndustriel polonaois. est divise en 
trois parties, chacune ayant d.ifferentes J!lraditions politiques et culturrelles. 

Den>uis 1945 la vie ill'ltelectuelle se developpe de plus en plus; plusieurrs eooles 
superieures et beaucoup d'institutions culturelles furent etablies. Parmi Ies 
bibliotheques scientifiques c'est la Bibliotheque Silesienne a KatoWice (env. 

300 000 vol.) qu'il fa ut citer en !premier lieu, la specialdsation de ses collec
tions eta:nt les Silesiana et soiences sociales. De meme que les bibliotheques 

de l'Institut des Mines (42 000 vol.), de l'Institut de Metalurgie a Gliwice 
(18 000 vol.), de la Bibliotheque Pedagogique Departamentale a Katowice 
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(60 000 vol.), de l'Academie de Medecine (60 000 vol.), de l'Ecole Polytechnique 
a Gliwice, de l'Ecole Superieure Economique etc. Le manque d'une biblio
theque centrale technique et bibliotheques i.ndustrielles d'usines bien orga- · 
nisees se fait sentir. Le reseau des bibliiotheques publiques comprend: une 
bibliotheque departamentale et murucipale a Katowice, 20 bibliotheques 
municipales, 126 succursales dans Ies petites villes, 14 bibliotheques d'arron
dissements, 249 bibliotheques ·rurales et communales, 658 centres de biblio
theques. Au total ces bibliotheques poosedent l 800 000 volumes. Elles se 
developpent dans des cond.itions assez diffiailes, insuffisamment encouragees 
rpar les autorites locales. 

ZBIGNIEW KEMPKA: L a B i b l i o t h~ q u e d e 1'1 n s t i t u t d e 
R e c h e r c h e s L i t t e r a i .r e s. 

La Bibliotheque - une des sections de l'Acadenue des Sciences fut orga
nisee en 1949. Elle comprend, entre autres, les collections Jan et Jadwiga 
Michalski (litterature polonaise), Gabriel Korbut et les papiers d'Elise Orzesz
ko. La Bibliotheque dispose actuellement de: 68 642 publications modernes, 
1555 editions rares d'avant 1800, 12 000 volumes de periodiques et 22 000 
COITespondances manuscrites. Son echange internationale des publicatfODI 
comprend 25 institutions dans 16 pays. 
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