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BIBLIOTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Nr 10 WARSZAWA ROK XXXVI

CECYLIA DUNINOWABiblioteka Miejska im. L. WaryńskiegoŁódź
„PUBLIC RELATION” W PROGRAMACH DZIAŁANIA 

PUBLICZNYCH BIBLIOTEK WIELKOMIEJSKICHNa naszych oczach, wśród najpilniejszych potrzeb i zadań epoki, w której żyje- my, kształtują się nowe formy współdziałania społecznego wielkomiejskich bibliotek publicznych^). Ich udoskonalony i zwiększony zakres usług spowodował konieczność rozszerzenia dotychczasowych, tradycyjnych form współpracy ze środowiskiem. Wobec nowych zadań wydaje się interesujące poznać bliżej istniejące możliwości i stosowane metody, a zwłaszcza te formy działania społecznego bibliotek, które mają na celu szeroką propagandę ich samych w środowisku.Wzrost aktywności bibliotek w środowisku jest ciągłą troską naszego zawodu, bibliotekarze starają się czynić wszystko, aby nowoczesna placówka była wykorzystana w pełnym zakresie swoich możliwości, docierając do możliwie najszerszego kręgu potencjalnych odbiorców. W wyniku tej działalności obserwujemy wzrost zainteresowania środowiska pracą biblioteki i bibliotekarza, ich coraz bardziej ugruntowaną obecność w życiu społecznym swego miasta. Owe dążenie do świadomego podnoszenia użyteczności i wykorzystywania biblioteki znane jest na zachodzie pod nazwą „rozszerzonej działalności bibliotek”^). Rozszerza ona mianowicie działanie poza grupę aktualnych jej użytkowników, główny wysiłek pracy propagandowej kierując na tych, którzy nie są czytelnikami. Informuje więc mieszkańców miasta o wszystkich możliwościach, jakie stwarza biblioteka, o jej zasobach, warunkach korzystania, udogodnieniach, zgłaszając swoją pomoc w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, wykorzystując do tego celu wszystkie dostępne środki masowego przekazu. Użyty w tytule termin „public relation”, oznaczający działalność propagandową, jak najbardziej mieści się w zakresie wspomnianego wyżej rozszerzonego działania. Z terminem „public relation” spotykamy się najczęściej w języku ekonomistów, na łamach polskiej literatury handlowej i technicznej^). Zarówno w znaczeniu ekonomicznym, jak i użytym przez nas zastosowaniu do działalności bibliotecznej, jest to suma wszystkich kontaktów zewnętrznych ze społeczeństwem, jedną z najważniejszych obecnie form działalności propagandowej, która przejawia się we własnych, określonych technikach oddziaływania. Biblio-
i) Współdziałanie społeczne oznacza tu wszelkie zależności i warunki odniesienia dzia

łalności bibliotecznej w stosunku do otoczenia. Aktywność stosunków społecznych ocenia 
się poprzez ich systematyczne podtrzymywanie, ulepszanie i świadome rozwijanie, kształtu
jące w określonym kierunku opinię społeczną, a tym samym własną w nim pozycję.

’) Por. Jolliffe H.: Public Library Extention Activities. London 1962 The Libr. Ass. 
ss. 33, tabl. 48. — Rec.: Antoszczuk St. Rocz-i bibliot. 1967 s. 501—508.

Por.» np. Tybor W.: „Public relation” w eksporcie włókienniczym. Prz. włókien. 
1968 nr 4/5 s. 187—189.
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teczną „public relation” rozumiemy jako działalność w środowisku, która ma na celu aktywne rozwijanie stosunków międzyludzkich.Jeżeli rozpoznawanie potrzeb środowiska stało zawsze u podstaw wszelkich badań czytelniczych, to dla rozszerzonej działalności propagandowej biblioteki najważniejsza jest analiza celów społecznych, jakim biblioteka służy. Biblioteki wielkomiejskie obejmowały dotąd swym zasięgiem prawie wyłącznie grupę uczących się, których do biblioteki przygnała potrzeba konkretnego materiału do studiów i nauki. Zakres kontaktów środowiskowych bibliotek wielkomiejskich preferuje więc wyraźnie grupy czytelników związane z zakładami naukowymi i oświatowymi, jako pierwszoplanowe traktując ich potrzeby zwiększonej ilości miejsc w czytelniach, książek na półkach i wyspecjalizowanych usług. Dotarcie do tej grupy publiczności czytelniczej nie było trudne, nie wymagało stosowania szczególnych środków propagandy, rozmachu organizacyjnego i nakładów finansowych. Napór uczących się był spontaniczny i masowy, spowdowany m.in. słabym stanem organizacyjnym ich placówek macierzystych. Na tym etapie rozwoju działalności bibliotecznej znajdujemy się nadal. W trosce o dostarczenie potrzebującym lektury, której ciągle zbyt mało posiadają młode instytuty naukowe, wszystkie uniwersalne książnice, udostępniające swe zbiory publicznie, za pierwszy obowiązek uważają obsługę studiujących. Problem jest międzynarodowy. Przewiduje się nawet, że w miarę dalszego wzrostu popularyzacji uczących się, wielkie biblioteki municypalne zostaną inkorporowane do grupy instytutów naukowych i staną się tym samym jeszcze jedną placówką zaspokajającą potrzeby ograniczonej grupy elity intelektualnej. Stąd bicie na alarm i wystąpienia w obronie tradycyjnych funkcji oświatowych bibliotek wielkich miast, obejmujących swym zasięgiem wszystkich mieszkańców^). Szereg obserwacji przeprowadzonych na przykładach funkcjonowania bibliotek wielkomiejskich w wielkich skupiskach społecznych podkreśla, jak ważne jest obecnie zachowanie obu tych kierunków obsługi. Stajemy bowiem w obliczu skomplikowanych procesów społecznych powodujących podziały i rozwarstwienia poziomu edukacji społecznej mieszkańców nie tylko w górę, ale także i w dół od linii przeciętnego poziomu®).W tradycyjnym obrazie czytelnictwa bibliotek wielkomiejskich zabrakło tzw. zwykłych czytelników, występujących często w charakterze „książkowych moli” szukających w publicznej bibliotece jedynego schronienia dla swoich problemów. Nie jest to tylko sprawa odwagi, trudno dostać się tam, gdzie każde dostępne krzesło już od rana zajęte jest przez odrabiającego swe zadania ucznia czy studenta, a biblioteki cały wysiłek organizacyjny kierują na ich obsługę. Czy słusznie wobec tego rozważamy problem „rozszerzonego działania biblioteki” jeżeli w chwili obecnej z trudem nadąża ona za potrzebami już korzystających? Ogromna odpowiedzialność biblioteki wobec społeczeństwa dyktuje tu odpowiedź twierdzącą — wielkomiejska biblioteka publiczna jest warsztatem powołanym do zaspokajania potrzeb czytelniczych wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na inne zadania społeczne, którym doraźnie służy, stąd aktualna polityka biblioteczna w pełni winna uwzględniać jej rozszerzony zakres wpływów społecznego współdziałania®).Najczęściej spotykanymi środkami reklamy bibliotecznej będzie to, co nazywamy tradyjnie informacją zbiorową i zewnętrzną propagandą książki. Należą do
<) Por. Lacy D.: The d ssemination of Print. Willson Libr. Bull. Vol. 38: 2963 Septem

ber s. 189—201.
®) Tezą współczesnej socjologii jest stwierdzenie, że obecnie rozwarstwienia społeczne 

następują także na gruncie lektury. Ta zaś rozwija się w ścisłej korelacji z dochodami. 
Czytają i uczą się korzystający w pełni ze zdobyczy cywilizacji, ustawieni poza tym po
rządkiem tracą kontakt z książką. Por.: The Public Library and the City. Ed. by R. W. Co
nant. Cambridge 1966 s. 127—128.

®) Por. Przelaskowski R.: Próba definicji biblioteki naukowej. Prz. bibliot. 
1956 nr 4 S. 289—308.
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niej organizowane w bibliotece lub poza jej terenem wystawy zbiorów, wywieszanie na zewnątrz różnego rodzaju plakatów i afiszy, przyjmowanie wycieczek osób, zainteresowanych pracą biblioteki, wydawanie własnych wydawnictw, przeznaczonych do szerokiego kolportażu’). Wszystkie wymienione wyżej elementy zbiorowej propagandy bibliotecznej doznały w ostatnich latach zasadniczych przemian. To, co dziś nazywamy skromnie wystawą tematyczną zbiorów urasta do pełnej, wizualnej dokumentacji źródłowej najbardziej pasjonujących i skomplikowanych zagadnień współczesności, począwszy od problemów czysto naukowych, po sprawy dnia powszedniego. Książka jest dziś w bibliotece tylko jednym z wielu eksponatów ilustrujących temat, służą mu także oryginalne przedmioty materialne, fotografika, dzieła sztuki, fonoteka, dokumenty życia społecznego, muzykalia, kartografia itp. Wystawa wychodzi także coraz częściej poza teren biblioteki, ułatwiając decyzję przyszłego spotkania. Plakat, a szczególnie biblioteczny afisz informacyjny, służy jeszcze najczęściej propagandzie wewnętrznej. Nie posiadamy projektowanych przez grafików i drukowanych masowo plakatów reklamujących biblioteki, jak to dzieje się w innych krajach Europy. Barwny, nowoczesny plakat biblioteczny, zachęcający do nawiązywania kontaktów z instytucją upowszechniającą książkę winien stać się tym, czym jest dzisiaj dla filmu, teatru, sztuk plastycznych — narzędziem informacji masowej. Doroczne Dni Oświaty, Książki i Prasy byłyby dostateczną ku temu okazją. Organizowanie wycieczek i zachęcanie do uczestnictwa w nich nieczytelników jest jedną z najskuteczniejszych form działania obejmującego swym zasięgiem szerokie kręgi społeczeństwa. Warto więc sprawdzać jak dalece uczestnictwo nieczytelników w życiu biblioteki jest spowodowane konkretnym działaniem bibliotekarzy, a kiedy wypływa ono spoza kręgów naszego oddziaływania. Duże osiągnięcia mają za sobą drukowane wydawnictwa biblioteczne, zarówno kierowane do masowego odbiorcy, jak i służące informacji wewnętrznej. Będą to katalogi zbiorów, biuletyny informacyjne, wykazy nabytków oraz druki propagandowe począwszy od skromnej ulotki okolicznościowej po rozbudowany informator-przewodnik obejmujący jedną lub szereg placówek. Mamy tu do czynienia z formą reklamy, która wymaga nie tylko nakładu kosztów, ale szeregu kłopotów formalnych, nawiązywania kontaktów z grafikiem, wydawnictwem, drukarnią itp. Coraz więcej bibliotek różnych typów podejmuje jednak ten wysiłek, w pełni doceniając jego walory w popularyzacji placówki w środowisku. Forma zewnętrzna, nakłady i organizacja rozprowadzania wydawnictw informacyjnych decydują o ich skutecznym działaniu reklamowym. Małe nakłady, które powodują przechowywanie ich w charakterze „druków ścisłego zarachowania” czy rozprowadzanie tylko wśród aktualnie odwiedzających bibliotekę wprawdzie ułatwiają pracę Działom Udostępniania i Informacji, ale nie rozszerza zasięgu placówki. Wielkiej wagi zagadnieniem jest także forma zewnętrzna wydawnictwa. Porównajmy nasz informator z broszurą reklamowa np. przedsiębiorstwa produkującego obrabiarki — zatrudniono najlepszych fotografów, zastosowano najwyższej jakości papier, tak przemyślano formę graficznego opracowania, aby wrócić uwagę, zachęcić, spowodować, że właśnie te, a nie inne maszyny zostaną zakupione przez zainteresowanych. Bibliotekarze niestety w słowie „reklama” upatrują treści niegodne powagi instytucji. Wydając informator starają się podkreślić głównie elementy rejestracji, dokumentacji opisu, a nie jego zewnętrzną stronę wizualną. Powaga i dostojność tych wydawnictw sprawia, że dla odbiorcy z zewnątrz nasze wydawnictwa robią wrażenie nieco nudnych. Dobrze rozumiała ten problem Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, wydając kolorową, opatrzoną dowcipnymi rysuneczkami składankę informującą o biilotekach sieci miejskiej, przeznaczoną dla masowego odbiorcy rekru-
’) Por. Kozioł Cz.: Informacja zbiorowa. Propaganda książki. Czytelnictwo. Wł Bi

bliotekarstwo naukowe. Warszawa 1956 s. 401—437.
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tującego się z różnych środowisk. Niestety wśród niektórych bibliotekarzy druk ten zyskał sobie opinię niepoważnego. Nie boją się takich skojarzeń wielkie biblioteki uniwersyteckie w Ameryce, co można sprawdzić przeglądając także informatory biblioteczne wydawane współcześnie.Mówiąc o stosowanych powszechnie środkach nowoczesnej propagandy trzeba wspomnieć i o tych, które nie są jeszcze przez biblioteki w pełni wykorzystane. Będzie to przede wszystkim informacja oparta na środkach masowego przekazu. Współdziałanie z nimi stanowi dla biblioteki najważniejsze ogniwo łączące ją ze środowiskiem. Informacja przekazana tą drogą sprawia, że wzrasta zainteresowanie opinii publicznej problemami bibliotek i czytelnictwa, utrwala się pozycja biblioteki w świadomości społecznej, podnosi jej autorytet. W świadomości zawodowej bibliotekarzy problem ich aktywnego stosunku do źródeł informacji masowej nie został jeszcze do końca przełamany. Bibliotekarze nie tylko winni uznać za niezbędną obecność przedstawicieli środków masowego przekazu w ich życiu zawodowym, ale także muszą o nią zabiegać, muszą ją świadomie prowokować^). Tymczasem, nawet przekazywanie informacji o terminach imprez bibliotecznych nie jest zaliczane do bezwzględnych obowiązków służbowych, lecz do sporadycznych możliwości. Jeszcze rzadziej informuje się społeczeństwo o organizacji nowej wystawy i godzinach jej otwarcia. Do wyjątków należy zwoływanie konferencji prasowych w związku z ważniejszymi wydarzeniami w życiu bibliotecznym, a także zapraszanie publicystów na fachowe narady poświęcone sprawom książki i czytelnictwa. Nazwiska redaktorów działów kulturalnych lokalnej prasy, radia i TV winny figurować na listach gości imprez bibliotecznych, organizowanych zarówno dla czytelników, jak i dla bibliotekarzy i do nich też w pierwszej kolejności winny trafiać informacje o każdej nowej inicjatywie, czy realizowanym zamierzeniu. Wiele interesujących dziennikarzy tematów kryje się także w zasobach bibliotecznych. Regularne przekazywanie krótkich informacji o ciekawszych egzemplarzach, czy zespołach książek, przedstawienie curiosów bibliofilskich, druków dotyczących regionu, omówienie ostatnich nabytków z pewnej określonej dziedziny wiedzy winno stać się ambicją każdej biblioteki, której zależy na pozycji w swoim środowisku. Nawiązanie przez bibliotekarzy bliższych kontaktów z ośrodkami produkcji filmowej jest nieco bardziej skomplikowane. Możliwości wykorzystania filmu jako narzędzia masowej propagandy spraw bibliotecznych zostały już kilkakrotnie zrealizowane (film poświęcony Bibliotece Miejskiej w Łodzi, film krótkometrażowy „Biblioteka współczesna”, praca Biblioteki ŁDK jako temat Polskiej Kroniki Filmowej itp.), może więc bibliotekarze ’ winni tu wykazać więcej inicjatywy. Będąc przekonanymi, że biblioteka współczesna stanowi godny temat etiudy filmowej, starajmy się przekonać o tym także zainteresowanych, rozpoczynając choćby od zaproszenia zaprzyjaźnionego z biblioteką reżysera na pokaz unikatowych zbiorów bibliotecznych, oddanie do użytku nowej czytelni, na imprezę z czytelnikami. Temat nie jest łatwy, trzeba więc twórców do niego zachęcić, a tu problem przekracza niestety zakres działania pojedynczych placówek. To, czym są dzisiaj biblioteki i co w tym zakresie zostało w ostatnich latach zrobione, nie dotarło jeszcze nie tylko do niektórych publicystów czy reżyserów filmowych, ale także do wielu innych obywateli naszego kraju. Warto tu jeszcze przypomnieć o tych formach działalności informacyjnej, które można wprowadzić drogą ścisłych kontaktów i aktywnego uczestnictwa we wszystkich inicjatywach lokalnego życia społecznego. Chodzi tu przede wszystkim o zagwarantowanie naszej obecności w różnego rodzaju formach informacji miejskiej. Jeżeli np. drukuje się nowy folder lub plan miasta, który wymienia wszystkie ważniejsze obiekty świadczące usługi społeczne, na rów-
®) Por. Duninowa C.: Miejska Biblioteka Publiczna a prasa łódzka. Bibliotekarz 

1967 nr 7 S. 213—216.
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ni z kinami, teatrami i muzeami winny być wymienione także ważniejsze biblioteki. Jeżeli stawia się na terenie miasta specjalne tablice informacyjne, ułatwiające turystom znalezienie ciekawszych zabytków i wskazujące im najważniejsze instytucje miejskie, nie może zabraknąć tam większych bibliotek, nawet jeżeli budynki ich nie są wyrazem najnowszych osiągnięć architektury. Gabloty informacyjne i reklamowe umieszczane w różnych punktach miasta,* zachęcające do zakupów w MHD i PSS, przy wzajemnym porozumieniu stron, mogłyby przyjąć na siebie także rolę reklamy bibliotecznej, podając przy okazji plan rozmieszczenia placówek w mieście i godziny ich otwarcia. Jest to z pewnością towar godny polecenia. Dumą lokalnych władz są neony — reklamy świetlne instytucji użyteczności publicznej. Niestety, reklama tego typu nie kojarzy się nam z charakterem biblioteki o poważniejszych zasobach, stąd też w najlepszym wypadku ten najefektowniejszy symbol naszej cywilizacji spotkać można nad bibliotekami rejonowymi, czy innymi placówkami oświaty. Kolorowa, neonowa książka nie straci wartości narzędzia masowej propagandy zdobiąc nasz gmach i przyciągając wzrok przechodnia.Jeszcze większej aktywności wymaga od bibliotekarzy zagwarantowanie uczestnictwa ich problemów w formach słowa drukowanego. Wprawdzie nie potrafimy tu wymienić żadnego wydawnictwa centralnego, które by w pełni pokazało społeczeństwu rozwój bibliotek polskich w dniu dzisiejszym. Ich wspaniałe lokale, nowoczesne metody pracy i bogactwo zbiorów znane są głównie bibliotekarzom, tym niemniej może niektóre, ambitniejsze ośrodki zdołają przeprowadzić taką inicjatywę w stosunku do własnych placówek, tak jak zrobił to zespół Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w PoznaniuS). Bardziej realne wydaje się nasze uczestnictwo w inicjatywach lokalnych. Jeżeli władze miejskie decydują się wydać specjalne wydawnictwo mające ukazać złożone problemy rozwoju ich grodu, bądźmy obecni przy akceptacji materiału mającego prezentować biblioteki i czytelnictwo. Zbyt często ukazują się niestety z tej okazji materiały zdezaktualizowane, albo błędnie, niedokładnie zredagowane, pozostając na długie lata wizytówką biblioteki w społeczeństwie. Prawie każde miasto wydaje sporo wydawnictw propaigandowych, mogą to być broszury towarzystwa miłośników regionu, ośrodka turystycznego, władz administracji terenowej. Frontu Jedności Narodu itp. Są to wydawnictwa masowe o wielotysięcznych nakładach, często rozprowadzane bezpłatnie wśród obywateli miasta. Przykro stwierdzić, że z okazji poruszanych problemów rozwoju nauki, oświaty i kultury obecność bibliotek w najlepszym razie kwitowana jest ogólnikowym, marginesowym komentarzem, nawet wtedy, gdy biblioteki tego miasta należą do przodujących placówek w kraju.Kilka większych miast w Polsce wydaje specjalne, terminowe informatory kulturalne z wykazem imprez organi2towanych przez różnego typu instytucje. Wydą- wałoby się, że tak jak Staatsbibliothek i Biblioteka Miejska w informatorze berlińskim na stałym miejscu przekazują co tydzień wiadomości o aktualnych wystawach i godzinach przyjmowania wycieczek, tak. i największe biblioteki warszawskie otrzymają stronę tekstu dla swoich potrzeb. Tego4ypu informacji w warszawskim WIK-u nie znaleźliśmy. Łódzki informator jak dotąd raz tylko uwzględnił plany odczytowe Biblioteki Miejskiej, podając je zresztą błędnie, nie wspominając o innych bibliotekach w Łodzi organizujących także wystawy i wycieczki. Jedną z form informacji zbiorowej są tysiące pięknych widokówek wydawanych przez P.P. „Ruch”. Ulubionymi motywami tych wydawnictw są rabaty kwiatowe, fontanny i blask wielkomiejskich świateł, które świecą tak samo we Wrocławiu, jak w Poznaniu. Niektóre więks.ze biblioteki spowodowały wprowadzenie do sprzedaży • pewnej ilości widokówek z sylwetką swoich gmachów (Łódź, Kraków, Toruń), na-
’)Łozowski Fr.: Biblioteki publiczne województwa poznańskiego. Poznań 1968 

SŁ 115.
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kłady dawno się już rozeszły i nie zostały wznowione, chociaż cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pomaga nam tu czasem aktyw społeczny, towarzystwa regionalne, ale my sami nie potrafimy sobie radykalnie pomóc. Zadajemy więc na koniec pytanie — czy wielu jest w Polsce bibliotekarzy, którzy dbanie o realizację wyżej wymienionych spraw zaliczają do swoich stałych obowiązków służbowych, czy dysponują czasem'przeznaczonym na działalność propagandową biblioteki, czy sprawy „public relation” stanęły kiedyś w centrum zainteresowania zespołu pracowników danej placówki? Jeżeli nie, to pamiętajmy, że wyniki, które chcemy w kontaktach ze społeczeństwem osiągnąć, wymagają wielkiej systematyczności i wytrwałości, można mieć bowiem zupełną pewność, że tylko społeczeństwo nieświadome nie interesuje się pracą bibliotek i bibliotekarzy.Próba przedstawienia problematyki rozszerzonego działania bibliotek wielkomiejskich nie upoważnia do szerszych uogólnień, tym niemniej pewne sprawy należy podsumować:— współdziałanie społeczne nakłada na bibliotekarzy szczególne zadania, polegają one na prawidłowym doborze środków, które stanowią najskuteczniejszą formę reklamowania biblioteki, zapewniając jednocześnie ich maksymalną skuteczność,— warunkiem skuteczności działania jest podjęcie wysiłku, aby akcja informacyjna biblioteki skierowana była do całego społeczeństwa. Poziom, charakter, rodzaj i forma tej działalności winny uwzględnić możliwość zainteresowania także warstw mniej wykształconych,— dla działalności informacyjnej podstawowe znaczenie ma znajomość środowiska wielkomiejskiego. Prawidłowo i skutecznie informować o swej instytucji może tylko ten, kto zna zainteresowania i orientuje się w ogólnych potrzebach określonych grup społecznych,— rozszerzona działalność biblioteki wymaga dodatkowych nakładów finansowych i pewnych zmian organizacyjnych w strukturze działów informacyjno-bibliograficznych i instrukcyjno-metodycznych. Konieczne jest powołanie specjalnego pracownika lub zespołu osób planujących i kierujących tą akcją. Spore doświadczenia w tej dziedzinie mają działy „public relation” pracujące w bibliotekach wielkomiejskich państw europejskich i USA,— problem rozszerzonej działalności informacyjnej bibliotek publicznych winien stać się jednym z tematów badawczych Instytutu Książki i Czytelnictwa BN, któremu zawsze przyznajemy „prawo do odwagi i eksperymentu” w sprawach naszego zawodu.
ZOFIA RUDNICKAMiejska Biblioteka Publiczna w ŁodziZOFIA WALIŃSKABiblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

STAN I MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY 
OŚRODKÓW INFORMACJI BIBLIOTEK NAUKOWYCH W ŁODZIDziałalność służby informacyjnej bibliotek opiera się o zarządzenia władz i w ramach przez nie nakreślonych może następować jej rozwój. W naszych warunkach na naczelnym miejscu należy postawić nową Ustawę o bibliotekach. Rozdział I, artykuł 4 tej Ustawy stawia pracę informacyjną na równi z tak zasadniczymi funkcjami bibliotek jak gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów. W rozdziale IV omawiającym zadania bibliotek naukowych pracę informacyjną omówiono w § 2 jako ustawowy obowiązek mający na celu upowszechnianie wiedzy i rozwój nauki. Wreszcie w rozdziale VII wśród praw i obowiązków bibliotek pub
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licznych, art. 27 punkt 2, mówi się o korzystaniu z bibliotek tego typu, że każdy obywatel ma w bibliotece zapewnioną pomoc bibliograficzną i wszechstronną informację. Tak szeroke spojrzenie na obowiązki informacji w bibliotekach wyrosło z wieloletnich doświadczeń bibliotek w kraju i ze znajomości rozwoju i znaczenia służby informacyjnej na świecie. Zagadnieniom informacji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich poświęcało od dawna wiele uwagi. Na sesji naukowej w listopadzie 1965 r. poruszano cały zespół problemów związanych z pracą informacyjną w Polsce.Na VI Zjeździe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 1968 wykazano pełne zrozumienie dla wagi tej tematyki. Poszczególne resorty ministerialne usiłowały także regulować sprawy informacji przed zatwierdzeniem Ustawy.Wydano Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 1961 r.^) w sprawie struktury organizacyjnej i zasad działania biblioteki szkoły wyższej częściowo normujące sprawy dokumentacji i informacji w bibliotekach głównych szkół wyższych. Następne Zarządzenie Ministra Szkolnictwa z dnia 20 stycznia 1964 r.2) stało się podstawą wyodrębnienia ośrodków informacji bibliograficznej jako Oddziałów Informacji Naukowej z podziałem na Sekcje; informacji i dokumentacji. Dotychczas jednak wyodrębnione Oddziały Informacji Naukowej mają w Łodzi tylko Biblioteka Politechniki i BUŁ.Pierwszych przykładów współdziałania służb informacji dostarczyły biblioteki techniczne. Zainicjowały ją Uchwały Komitetu do Spraw Nauki i Techniki z roku 1960, w myśl których istniejące warsztaty informacji łączyły swoje wysiłki dla lepszej obsługi czytelników®). Jako cenną inicjatywę terenową należy tu podkreślić zorganizowanie w Łodzi przy bibliotece NOT Ośrodka informacji o źródłach informacji technicznej^). Biblioteki naukowe o humanistycznych kierunkach gromadzenia zbiorów nie podjęły dotychczas pełniejszej współpracy.Badania na temat bibliotecznej służby informacyjnej, które zostały przeprowadzone w Łodzi, objęły siedem bibliotek szkół wyższych®: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki, Akademii Medycznej zarówno wojskowej, jak i cywilnej, szkół artystycznych: Plastycznej, Muzycznej, Teatralnej i Filmowej. Oprócz tych bibliotek zbadano również pracę informacyjną bibliotek instytutów Polskiej Akademii Nauk w liczbie pięciu mieszczących się w Łodzi (Instytutu Chemii Organicznej, Geografii, Fizjologii, Medycyny Pracy oraz Pracowni Demograficznej), Bibliotekę Pedagogiczną oraz placówkę z nią związaną tematycznie — bibliotekę przy Studium Nauczycielskim w Łodzi i wreszcie Miejską Bibliotekę Publiczną im. L. Waryńskiego z podporządkowaną jej instrukcyjnie siecią pięciu bibliotek dzielnicowych.Badania polegały na wypełnieniu przez biblioteki szczegółowej ankiety omawiającej warsztat pracy informacyjnej, zasobność księgozbioru podręcznego, rodzaje prowadzonych kartotek, środowisko dla którego biblioteka pracuje, formy działania, dotychczasowe próby współpracy z innymi bibliotekami, wyniki i ocenę potrzeby takiej współpracy informacyjnej bibliotek naukowych miasta.Materiały zebrane tą drogą uzupełniono wywiadami w bibliotekach, następnie poddano analizie i opracowano wnioski. Wszystkie wymienione biblioteki dzielą się na kilka różnych grup.Ośrodek informacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej ma charakter ogólny, wielokierunkowy, podobnie jak Biblioteka im. L. Waryńskiego, Ośrodki: Politechniki,
9 Dz. Urz. Min. Szk. Wyż. 1961 nr 3 poz. 9.
2) Dz. Urz. Min. Szk. Wyż. 1964 nr 1.
2) Uchwała nr 169 z 16 V i960 Mon. Pol. nr 60.
*)Siniarska-Czaplicka J.: Kierunki działalności szkoleniowej Komisji Informa

cji Technicznej i Bibliotek Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT). Bibliotekarz 1968 nr 
7—8 S. 205—208,

5) Wyłączono biblioteki instytutów badawczych i laboratoriów.
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obydwu Akademii Medycznych Irzech wyższych szkół artystycznych, dwóch pedagogicznych — specjalizują się w informacji z zakresu pewnych dziedzin nauki reprezentowanych przez daną uczelnię. Biblioteki Muzeów mają węższy zakres działania, podobnie jak biblioteki placówek specjalistycznych PAN.Ośrodek informacyjny może rozwijać swoją działalność w oparciu o warsztat pracy, na który składają się; księgozbiór podręczny i jego katalog, katalogi ogól- nobiblioteczne i pomocnicze, katalogi centralne i wszelkiego rodzaju kartoteki pomocnicze. O charakterze tego warsztatu decyduje kierunek prac, ogólny stan zasobów bibliotecznych i stopień ich opracowania. Z omawianych ośrodków informacyjnych, wyodrębnione własne księgozbiory informacyjne mają wszystkie biblioteki z wyjątkiem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Liczebność ich waha się od kilkuset do kilku tysięcy wol. Np. w Bibliotece Uniwersyteckiej księgozbiór informacyjny liczy ponad 7000 wol. Drugim co do wielkości jest księgozbiór informacyjny MBP liczący 3261 wol.. Biblioteki Politechniki — 2372 wol. Księgozbiór informacyjny Biblioteki Akademii Medycznej — 1040 wol.. Wojskowej Akademii Medycznej — 800 wol., a Wyższej Szkoły Muzycznej 350 wol.Zawartość treściowa tych księgozbiorów zależy od specjalizacji» biblioteki i ośrodka. Pewna ich część jest jednak wspólna dla wszystkich bibliotek. Składają się na nią: bibliografia bibliografii, bibliografie ogólne — powszechne, narodowe i specjalne, bieżące i retrospektywne, bibliografie tytułów i zawartości czasopism, drukowane katalogi centralne. W bibliotekach specjalnych bibliografie specjalne są odpowiednikami dyscyplin uprawianych w macierzystej uczelni.Księgozbiory informacyjne niezależne od księgozbiorów podręcznych czytelń i pracowni mają Bibliotekę Uniwersytecką i Politechniki. W pozostałych bibliotekach materiały informacyjne wchodzą na ogół w skład księgozbiorów podręcznych.Księgozbiory informacyjne mają różny układ. Np. w Bibliotece Uniwersyteckiej dla księgozbioru informacyjnego prowadzi się katalog krzyżowy, który w jednym szeregu alfabetycznym skupia hasła autorskie i przedmiotowe. Biblioteka Politechniki dla wyodrębnionego księgozbioru informacyjnego prowadzi katalog alfabetyczny i systematyczny wg uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej, a Biblioteka Wyższej Szkoły Muzycznej — katalog alfabetyczny i działowy.Biblioteka Akademii Medycznej dla księgozbioru informacyjnego, który z powodu trudności lokalowych nie został wyłączony z magazynu, prowadzi katalog alfabetyczny i przedmiotowy w oparciu o słownik tematów Konopki.Jedynie w biliotekach wyższych szkół artystycznych księgozbiory informacyjne nie są jeszcze opracowane.Poważne źródło informacji stanowią prowadzone przez ośrodki kartoteki pomocnicze. Im lepsza jest organizacja ośrodka informacyjnego, tym więcej opracowuje się w nim kartotek pomocniczych: specjalnych, zagadnieniowych, bibliograficznych, kart dokumentacyjnych, tekstowych, graficznych, adresowych itp.Poważnym źródłem informacji są również katalogi ogólnobiblioteczne. Każda z omawianych bibliotek posiada katalog alfabetyczny i rzeczowy (z wyjątkiem Wyższe.! Szkoły Sztuk Plastycznych), który jest centralną informacją o zbiorach, a niektóre, jak: Biblioteka Uniwersytecka, Politechniki, Akademii Medycznej i Wojskowej Akademii Medycznej, centralny katalog bibliotek zakładowych. Oddzielne katalogi dla poszczególnych zbiorów specjalnych prowadzi Biblioteka Uniwersytecka i obydwie biblioteki Akademii Medycznych, a także Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego®).Mimo odmiennych metod pracy w każdej z omawianych bibliotek udziela się informacji indywidualnych i zbiorowych. Pomaga się czytelnikowi w bardziej
’) Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w pracy Wandy Frontczakowej 

i Janiny Jaworskiej: Warsztat pracy bibliotecznej służby informacyjnej, zamieszczonej 
w Przeglądzie Bibliotecznym 1966 r.
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skomplikowanych poszukiwaniach katalogowych dotyczących konkretnych publikacji, ustala się elementy opisu bibliograficznego jakiejś pozycji, sporządza kwe rendy na zamówienie samodzielnych pracowników nauki i instytucji. Informacje bibliograficzne stanowią główną dziedzinę pracy każdego ośrodka informacyjnego. Informacja zbiorowa sprowadza się do urządzania pokazów nowości, wystaw okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, a w Bibliotece Uniwerysteckiej, Politechniki i im. L. Waryńskiego prowadzi się ponadto ćwiczenia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku. W Bibliotece Uniwersyteckiej do działalności informacyjnej należą również: sporządzanie wykazów nabytków, praktyki wakacyjne dla studentów bibliotekoznawstwa i sporadycznie prowadzone ćwiczenia z przysposobienia bibliograficznego dla magistrantów i innych użytkowników.Szczupłość personelu sprawia, że w większości bibliotek ośrodki informacyjne są dostępne dla użytkowników tylko w ciągu kilku godzin dziennie. Cały dzień otwarty dla czytelników jest jedynie Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej i Informacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. L. Waryńskiego.Użytkownikami oddziałów informacji omawianych bibliotek są przede wszystkim pracownicy naukowi i studenci macierzystej uczelni, pracownicy nauki i studenci innych łódzkich szkół wyższych, władze i instytucje Łodzi oraz ich pracownicy. Z usług oddziałów informacji korzystają również czasami uczniowie ostatnich klas szkół średnich.Zapotrzebowanie na szybką i wyczerpującą informację jest tak wielkie, że bibliotece głównej uczelni jest coraz trudniej sprostać tym zadaniom. Współpraca biblioteki głównej z bibliotekami zakładowymi byłaby wielce pożądana, zwłaszcza w realizacji kwerend specjalistycznych. Np. w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej służba informacyjna jest zdecentralizowana — pełnią ją obok biblioteki głównej poszczególne biblioteki zakładowe’). W Łodzi na tym odcinku jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.W większości bibliotek uczelnianych Łodzi współpraca między biblioteką główną i bibliotekami zakładowymi sprowadza się do rzadkich przypadków przekazywania opracowanych kwerend i współdziałania przy budowie katalogu centralnego bibliotek zakładowych.Próbą połowicznego rozwiązania tego problemu jest stworzenie na Politechnice komórki informacyjnej przy Katedrze Cieplnych Maszyn Przepływowych, współpracującej z Oddziałem Informacji Naukowej Biblioteki Głównej.Możliwości form współpracy jest bardzo wiele. Jedną z nich mogłoby być włączenie bibliotek zakładowych do akcji dydaktycznej prowadzonej przez biblioteki główne w zakresie przysposobienia bibliograficzno-informacyjnego studentów. Dzięki takiej współpracy w Bibliotece Uniwersyteckiej przysposobienie biblioteczne studentów I roku przebiegało w r.b. sprawniej niż w latach ubiegłych.Udział bibliotek łódzkich we współpracy między bibliotekami szkół wyższych w skali krajowej jest bardzo skromny. Sprowadza się do wymiany opracowywanych kwerend, wizyt i praktyk w oddziałach informacji. Próbą nawiązania takiej współpracy w ramach naszego resortu był kurs dla pracowników oddziałów informacji naukowej bibliotek szkół wyższych, zorganizowany przez MSzW w Krakowie we wrześniu 1965 r. Uczestniczyły w nim 2 biblioteki łódzkie — Uniwersytecka i Politechniki.Kontakty bibliotek łódzkich szkół wyższych z placówkami PAN są zupełnie sporadyczne. Przejawem współpracy była w r. 1967 narada przedstawicieli bibliotek prawniczych zorganizowana przez Bibliotekę Instytutu Nauk Prawnych PAN, w której uczestniczyła Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Jed-
’) Mirosława Kocięcka: Organizacja służby informacyjnej w bibliotekach ogólnych 

w Polsce. Prz. bibliot. R. 34; 1966 z. 4 s. 250—256.
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nym z zaproponowanych kierunków współpracy było stworzenie centralnego katalogu piśmiennictwa prawniczego i publikowania na bieżąco wykazu nabytków. Współdziałając z instytucjami w pionie szkolnictwa wyższego, CIINTE i innymi placówkami naukowymi, PAN wydaje wiele poważnych publikacji informacyjnych, bibliografii, przeglądów dokumentacyjnych itp., które wchodzą w skład księgozbiorów podręcznych ośrodków informacji omawianych bibliotek. Niestety nie ukazują się one na bieżąco, niektóre zawieszono np. większość serii „Polskiej Bibliografii Analitycznej”^).Współpraca oddziałów informacji naukowej szkół wyższych w Łodzi i CIINTE sprowadza się do abonowania przez Bibliotekę Uniwersytecką i Bibliotekę Woj-, skowej Akademii Medycznej kart dokumentacyjnych. Obydwie biblioteki prenumerują te karty w bardzo wąskim zakresie. Biblioteka Uniwersytecka na podstawie kart CIINTE prowadzi kartotekę bibliotekoznawstwa i nauk społecznych, a Biblioteka Wojskowej Akademii Medycznej kartotekę z zakresu mikrobiologii lekarskiej i antybiotyków. Kartoteki te oddają duże usługi, ale kompletowanie ich na bieżąco jest bardzo pracochłonne i dlatego nie wszystkie biblioteki mogą pozwolić sobie na wprowadzenie ich.W myśl zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego o rejestracji prac naukowych uczelni. Biblioteki — Uniwersytecka i Politechniki '.wysyłają do CIINTE karty dokumentacyjne prac naukowo-badawczych macierzystych uczelni z wybranych dziedzin wiedzy. Na podstawie nadesłanych kart CIINTE wydaje „Informator o zakończonych pracach naukowych i naukowo-badawczych”. Biblioteka Politechniki zgłasza również do CIINTE najnowsze nabytki czasopism zagranicznych, uwzględnione w Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych CIINTE.Innym przejawem współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej i Politechniki z CIINTE jest prenumerowanie przez te biblioteki takich wydawnictw informacyjnych jak: Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji, Przegląd Piśmiennictwa Zagadnień Informacji, Przegląd Informacji Ekonomicznych, Tablice Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.Biblioteka Politechniki współpracuje z Biblioteką NOT , z niektórymi ośrodkami branżowymi bibliotek fachowych, które przesyłają jej wydawane Biuletyny informacyjne. Express informację, zawierające najnowsze informacje o wąskich zagadnieniach.Według założeń teoretycznych placówką koordynującą w sprawach usług informacji dla całego kraju ma być Biblioteka Narodowa.Kontakty bibliotek wyższych uczelni Łodzi z Biblioteką Narodową, z jej Zakładem Informacji Naukowej, nie należą do częstych.Wykaz tematyczny ważniejszych zestawień bibliograficznych BN spełnia dużą rolę — usprawnia informację i zapobiega dublowaniu pracy przy opracowywaniu kwerend oraz ułatwia wymianę gotowych zestawień. Z bibliotek łódzkich z Wykazem Tematycznym współpracuje Biblioteka Uniwersytecka i Biblioteka Politechniki. Współpracowała również Biblioteka Akademii Medycznej, ale od ubiegłego roku zaniechała zgłaszania własnych kwerend. Włączenie się do tej akcji pozostałych bibliotek szkół wyższych byłoby wyrazem dążenia do nawiązania współpracy w skali ogólnopolskiej.Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej prowadzi również centralną ewidencję wszelkich nie opublikowanych bibliografii. Na podstawie zgłoszonych mate-
’) Współpraca sieci informacyjnej PAN i bibliotek szkół wyższych Łodzi ma perspekty

wy rozwoju w związku z Porozumieniem pomiędzy Sekretarzem Naukowym PAN a Mini
strem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 1967 r., na mocy którego całość 
obowiązków ODilN — PAN, a szczególnie zadania w zakresie organizacji i koordynacji dzia
łalności informacyjno-naukowej zostały rozciągnięte na wszelkie uczelnie podległe MOiSzW 
i inne placówki o charakterze naukowo-badawczym.
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riałów Instytut publikuje co pewien czas wykaz tematów^). Z bibliotek łódzkich materiały zgłaszają: Biblioteka Uniwersytecka, Politechniki oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego.Dużą pomocą w pracy ośrodków informacyjnych są wydawane drukiem przez Bibliotekę Narodową katalogi centralne, opracowywane w oparciu o zgłaszane nabytki poszczególnych bibliotek. Z Katalogiem Centralnym Biblioteki Narodowej współpracują wszystkie biblioteki szkół wyższych na terenie Łodzi. Współpraca ta jest obowiązkowa, objęta zarządzeniami władz nadrzędnych.Publikowane przez Bibliotekę Narodową bibliografie prymarne i bibliografie specjalne stanowią podstawę księgozbiorów informacyjnych naszych bibliotek. Część nakładu tych bibliografii drukowana jest jednostronnie, co stanowi duże ułatwienie przy sporządzaniu kartotek zagadnienie wy ch i specjalnych.Udział bibliotek szkół wyższych Łodzi we współpracy regionalnej był dotąd minimalny. Jednym z nielicznych pozytywnych przejawów jest Centralny katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach łódzkich za lata 1955—1965 opracowany przez Krystynę Bielską, Jadwigę Bogusławską i Władysławę Skibińską. Katalog ten wydany w roku 1967 powstał z incjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Uniwersyteckiej. Łódzkie środowisko naukowe od dawna odczuwało brak tego typu informatora. (Potrzebę tę w niedużym tylko stopniu zaspokajała praca Wiesławy Kaszubiny: Czasopisma zagraniczne w bibliotekach naukowych Łodzi. T.l: Lata 1955 i 1956 oraz wydawnictwo Biblioteki Narodowej: Centralny Katalog bieżących czasopism zagranicznych w bibliotekach polskich). Cennym jego uzupełnieniem jest praca Krystyny Boskiej: Katalog czasopism zagranicznych — chemia i dziedziny pokrewne z lat 1945—1965 znajdujących się w bibliotekach Łodzi, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego, Zgierza. Inicjatorem katalogu potrzebnego zarówno dla pracowników nauki jak i przemysłu była Biblioteka Politechniki.Innym przejawem współdziałania bibliotek łódzkich są również prace nad centralnym katalogiem bibliografii rozpoczęte przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz prace nad Informatorem o bibliotekach łódzkich. Opracowanie tego ostatniego zleciło Prezydium Rady Narodowej Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwu Przyjaciół Książki.Większość bibliotek szkół wyższych Łodzi proponuje utworzenie placówki koordynującej działalność informacyjną przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Biblioteka ta posiada najbardziej rozbudowany Ośrodek Informacyjny, najbogatszy warsztat pracy, dobrą obsadę personalną i najlepsze warunki lokalowe.Odrębne miejsce wśród grupy bibliotek naukowych miasta zajmuje Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego. W skład warsztatu informacyjnego Biblioteki obok katalogów alfabetycznego, systematycznego i przedmiotowego wchodzi szereg kartotek informacyjnych. Podręczny księgozbiór informacyjny obejmuje 3261 wol. Po informacje zgłasza się przeciętnie 18 tys. osób rocznie.Z pomocy informatorów korzystają uczniowie, studenci, pracownicy nauki, nauczyciele, lekarze, inżynierowie, technicy, ekonomiści i księgowi. Słowem wszyscy uczący się lub uzupełniający swoją wiedzę, zaczynając od robotnika do profesora wyższej uczelni. Tematyka udzielanych informacji stanowi różnorodną mozaikę dziedzin i zagadnień. Najczęściej szuka pomocy bibliograficznej i metodycznej uczeń liceum i technikum lub pracownik dopełniający swoje kwalifikacje ogólne lub zawodowe. Dalsze miejsce zajmują osoby piszące prace końcowe lub zaliczeniowe, opracowujące odczyty i gromadzące materiały na szkolenia, nauczyciele
®) Elżbieta Słodkowska: Wykaz polskich bibliografii nie opublikowanych (plano

wanych, opracowywanych 1 ukończonych). W-wa 1967.
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i dość rzadko pracownicy nauki. Aby uniknąć nadmiaru informacji bibliotecznych prowadzi się tu stale lekcje biblioteczne dla właściwego przysposobienia czytelników. Obowiązki informacji obejmują przygotowanie podbudowy bibliograficznej do scenariuszy wystaw i zaplanowanych imprez. Opracowuje się odpowiedzi na kwerendy skierowane do biblioteki na piśmie przez instytucje, a także niekiedy przez osoby prywatne.Biblioteka im. L. Waryńskiego sprawuje opiekę nad pracą bibliograficzną i informacyjną bibliotek sieci miejskiej.Wnioski ogólne;1. W projektowanym informatorze o bibliotekach m. Łodzi scharakteryzować obszerniej warsztaty informacyjne bibliotek,2. powołać do życia, przy dziale informacji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego Centralny Ośrodek Informacji Naukowej m. Łodzi,3. zobowiązać biblioteki do przekazywania swoich ważniejszych zestawów tematycznych i wykazów bibliograficznych Bibliotece Narodowej celem umieszczenia ich w drukowanym półrocznym wykazie tematycznym,4. powołać do życia w porozumieniu z Kuratorium Okręgu Szkolnego m. Łodzi — Ośrodek Informacji Tematycznej dla młodzieży do lat 16 przy bibliotece w Pałacu Młodzieży w Łodzi,5. zobowiązać biblioteki, które wydały własne informatory lub inne prace powielane o charakterze informacyjnym do rozsyłania tych wydawnictw do wszystkich bibliotek naukowych miasta,6. zobowiązać SBP w Łodzi do corocznego organizowania konferencji na temat służby informacyjnej miasta w celu wymiany osiągnięć i stwierdzenia bieżących potrzeb,7. wyodrębnić we wszystkich bibliotekach naukowych stanowiska pracy infor- matórów. W większych bibliotekach wprowadzić obowiązek pracy służby informacyjnej w ciągu całego dnia (rano i po południu),8. prowadzić badania (o ile to możliwe ujednolicone) wykorzystania informacji i potrzeb użytkowników na terenie wszystkich bibliotek naukowych w Łodzi. Wnioski szczegółowe:1. Należy nawiązać ściślejszą współpracę bibliotek z pracownikami naukowymi uczelni oraz fachowcami z różnych dziedzin nauki i techniki, którzy nie są związani z uczelnią macierzystą,2. włączyć obowiązkowo do współpracy z Biblioteką Główną uczelni wszystkie związane z nią biblioteki zakładowe i instytutowe,3. nawiązać współpracę z istniejącymi na terenie Łodzi placówkami i instytutami Pąlskiej Akademii Nauk,4. rozwinąć współpracę z nadrzędnymi ogniwami informacji w kraju — z Biblioteką Narodową i CIINTE,5. w miarę możliwości nawiązać współpracę poszczególnych ośrodków łódzkich z ich odpowiednikami za granicą.

300



FACHOWA LITERATURA BIBLIOTEKARSKA 1968 R.
WybórBibliografia

A) Opracowania ogólne

Materiały z III konferencji poświęconej problemom bibliografii regionalnych. War
szawa 11.XII.1967. Ref. wstępny B. Eychler. Sprawozdanie z konferencji B. Dziad- 
kiewicz. Warszawa Biblioteka Narodowa 1968 8° s. 43, bibliogr. zł 10.— (Prace 
Instytutu Bibliograficznego nr 11).Realizując swe ogólnokrajowe funkcje koordynacyjne w zakresie prac bibliograficznych Instytut Bibliograficzny BN zorganizował naradę przedstawicieli instytucji i bibliotek, które opracowują bibliografie regionalne. Po przedstawieniu bieżącego stanu prac w poszczególnych regionach na plan pierwszy wysunięto zagadnienia organizacyjne. Chodzi mianowicie o scalenie dotychczasowych wysiłków i stworzenie możliwości całościowej rejestracji piśmiennictwa Ziem Zachodnich i Północnych. Wymaga to utworzenia centralnego ośrodka koordynacyjnego i ścisłej współpracy między bibliotekami. Sprawozdanie zawiera wstępne propozycje oraz zarys wspólnych prac na najbliższą przyszłość. Obszerna bibliografia piśmiennictwa dot. bibliografii regionalnej od 1960 r.

B) Spisy bibliograficzne

CHYLIŃSKI H: Religia i laicyzacja. Poradnik bibliograficzny. W-wa Bibliote
ka Narodowa 1969 8° s. 76 zł 10.— (Instytut Bibliograficzny).Poradnik przeznaczony dla szerokiego kręgu czytelników bibliotek publicznych uwzględnia najnowsze opracowania popularnonaukowe naświetlające różne aspekty badań religioznawczych, jak np. teoria, socjologia i psychologia religii. Wybrane publikacje obejmują też religie niechrześcijańskie, ale główny aspekt położono na genezę i dzieje chrześcijaństwa. Szczególnie bogato reprezentowana jest historia i rola Kościoła w dziejach Polski wraz z naświetleniem sytuacji posoborowej. Osobny rozdział poświęcono losom i problemom laicyzacji współczesnego życia. Prócz materiałów popularnonaukowych poradnik uwzględnia literaturę wspomnieniową a także wybrane pozycje z literatury pięknej.

CZARNOCKI J.: Powstanie II Rzeczypospolitej Polskiej. W pięćdziesięciolecie 
odzyskania niepodległości. Słowo wstępne: W. Stankiewicz. Poradnik bibliogra
ficzny. W-wa Biblioteka Narodowa 1968 8° s. 38. (Instytut Bibliograficzny).W obszernym wstępie W. Stankiewicz — historyk dziejów najnowszych — naświetla sytuację polityczną w Polsce w pierwszych latach niepodległości po 123-let- nim okresie niewoli. Tematycznie zestawiona literatura poradnika zamyka się również w granicach I-szej wojny światowej i burzliwych początków kształtowania się zrębów państwowości polskiej. Ukazuje wpływ sytuacji międzynarodowej na losy młodego państwa, przebieg trudnego procesu formowania się jego ostatecznych granic (akcje plebiscytowe, powstanie śląskie i wielkopolskie) oraz walkę stronnictw politycznych o zasady ustrojowe. Opracowania, oparte głównie na źródłowych dokumentach archiwalnych, wymagają od czytelnika przynajmniej wykształcenia średniego. Bardziej przystępne ujęcie zawarte w przytoczonych pamiętnikach działaczy i polityków tego okresu.

HILLEBRANDT B., SŁABEK G.: Postępowy ruch młodzieżowy w Polsce.
Poradnik bibliograficzny. W-wa Biblioteka Narodoua 1968 8° s. 96 zł 15. — (In
stytut Bibliograficzny).Ruch młodzieżowy ma w naszej historii bogatą tradycję. Na szczęście nie tylko w formie przekazu ustnego, ale w postaci licznych opracowań dokumentalnych, materiałów, wspomnień, poświęconych mu utworów literatury pięknej. Wszystkie te gatunki wykorzystano w poradniku w układzie chronologicznym — od okresu zaborów do 1948 r. Wyróżniono przy tym kierunek socjalistyczny, ludowy, demokra
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tyczny. Działalność młodzieży naświetlona została w aspekcie działań niepodległościowych, wyzwoleńczych, społeczno-kulturalnych, a więc w ścisłym związku z aktualnymi w danym okresie warunkami polityczno-ustrojowymi. Bogata treściowo, żywa karta naszych dziejów z wyraziście zarysowanymi sylwetkami przywódców, może oddać duże usługi działaczom polityczmym, oświatowym, aktywistom młodzieżowym. Uzupełnia ją alfabetyczny indeks cytowanych organizacji z krótką charakterystyką ich działalności i kierunku ideowego.
Literatura Piękna 1966. Adnotowany rocznik bibliograficzny. Oprać. J. Z. Prudnic

ki iin. W-wa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1968 8° s. 410 zl 40.— (In
stytut Bibliograficzny).

Literatura Piękna dla Dzieci i Młodzieży -1966. Adnotowany rocznik bibliograficzny. 
Oprać. J. Z. Prudnicki i in. W-wa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1968 
8° s. 78 zl 7.— (Instytut Bibliograficzny).Wydawnictwo ciągłe, znane bibliotekarzom i użytkownikom z poprzednich roczników.

STROMENGER Z., ADLER H.: Współczesna biologia. Poradnik bibliogra
ficzny. W-wa Biblioteka Narodowa 1969 8° s. 86 zł 15.— (Instytut Bibliogra
ficzny).Wszechstronny rozwój nauk biologicznych, charakterystyczny dla naszej epoki, szeroka tematyka badań penetrujących wiele dziedzin pokrewnych, utrudniały autorom selekcję materiałów do poradnika. Toteż zastosowany układ wybranych pozycji odbiega od przyjętych w tym zakresie schematów, eksponuje zagadnienia mogące przyciągnąć uwagę czytelników o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i wiedzy. Omawiając na początku słowniki i opracowania encyklopedyczne, charakteryzujące kierunki rozwoju biologii, autorzy przechodzą następnie do zagadnień szczegółowych, a więc dynamiki żywej materii w odniesieniu do organizmu roślinnego, ludzkiego i zwierzęcego, ewolucji organizmów, zagadnień powstawania życia, pochodzenia człowieka, dziedziczności itp. Oddzielny rozdział traktuje o ochronie przyrody. Najnowsze wydawnictwa, bo z okresu ostatnich 12 lat, w sposób zaskakujący przeciętnego czytelnika odkrywają istotne związki biologii z ogromną liczbą dziedzin wiedzy teoretycznej i praktycznej, m.in. także z najnowszymi jak ekologia, cybernetyka, bionika itp.

Bibliotekarstwo
A) Zagadnienia ogólne

DĄBROWSKA WANDA: Walka o książkę. Wstęp: W. Bartoszewski: Walka 
o książkę. Druk konspiracyjny. W-wa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
1967 16° s. X, 64 ilustr. portr. 15.— (Na karcie tytułowej także pseudonim au
torki: Jan Dewan).Po raz pierwszy wydana konspiracyjnie w 1944 r. jako dokument czynnego przeciwstawienia się niszczycielskiej, planowej dewastacji zbiorów polskich przez okupanta. Zawiera uwagi o rozwoju bibliotekarstwa światowego i polskiego, kreśli perspektywy pracy oświatowej bibliotek powszechnych. Stanowi wynik doświadczeń długoletniej, ofiarnej działalności oświatowej i społecznej jednej z pionierek ruchu bibliotekarskiego w Polsce.Rec. A. Bańkowska: Życie z książką. Bibliotekarz 1968 nr 3 s. 88.

KRZEMIŃSKA W.: Ty i książka. Rys. Sz. Kobylińskiego. W-wa Wydawnictwo
Związkowe CRZZ 1968 8° s. 104, ilustr. zł 18. —Nietypowy pod względem formy i sposobu ujęcia poradnik dla użytkowników bibliotek oświatowych. W swobodnej gawędzie zwróconej bezpośrednio do czytelnika autorka omawia wybrane zagadnienia z historii drukarstwa i rozwoju książki, analizuje odmienność recepcji współczesnych form masowego przekazu (słuchowiska radiowe, spektakle teatralne i telewizyjne) w porównaniu z książką. Wprowadza
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w zasady korzystania z zróżnicowanych typów piśmiennictwa. Wątpliwe, czy zbyt ogólnikowe podejście do tematu, odbiegające od ogólnie stosowanych form poradni- ników, może zadowolić współczesnego czytelnika o dość określonych gustach nastawionego na rzeczową informację. Rysunki Kobylińskiego utrzymane w klimacie publikacji.
M AK ARU К J.; Autor przybywa. W-wa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

1968 16° s. 120 zł 12.—Spotkania autorskie wrosły już od wielu lat w praktykę działalności oświatowej bibliotek. Omawiana publikacja jest próbą podsumowania dotychczasowych doświadczeń. Przytacza ocenę wyników w ujęciu organizatorów oraz uczestników spotkań. Praktyczne wskazówki organizacyjne (łącznie z omówieniem podstaw prawnych, warunków ustalania honorariów) zostały rozszerzone również na spotkania z autorami literatury popularnonaukowej, tłumaczami, redaktorami czasopism itp. Materiał informacyjny dla kierowników placówek bibliotecznych.
PIASECKI W.: Zwięzły wstęp do bibliotekoznawstwa. Kraków Biblioteka

Główna Akademii Górniczo-Hutniczej 1968 s. 55, bibliogr.Jal< sam autor pisze, właściwym tytułem dla jego pracy byłyby „rozważania na temat zawodu i dyscypliny badawczej bibliotekarza naukowego”. Istotnie, sprawa ta pasjonuje go od dawna, ona też stanowi główny trzon zebranych tu artykułów a rozproszonych dotąd w różnych czasopismach bibliotekarskich. W oparciu o bogatą literaturę zagraniczną i własne przemyślenia, doświadczony praktyk i naukowiec, analizuje istotne cechy bibliotekarza naukowego, rozpatruje stosunek bibliotekarstwa do innych zawodów. Specjalnie interesujące są wywody na temat zakresu bibliotekoznawstwa jako dyscypliny uniwersj^eckiej — zagadnienia które wciąż jeszcze jest sprawą kontrowersyjną w opinii wielu współczesnych znawców przedmiotu.
B) Zagadnienia specjalne

HUSARSKA M., SADURSKA I.: Konserwacja zbiorów archiwalnych i bi
bliotecznych. Wwa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1968 8° s. 109, ilu str., 
bibliogr. zł 18. — (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum 
Główne Akt Dawnych).Popularne ujęcie problemów konserwacji zbiorów archiwalnych i bibliotecznych na podstawie badań w tej dziedzinie w Polsce i w świecie. Po omówieniu właściwości podstawowych materiałów piśmiennych, drukarskich i introligatorskich przeanalizowano najczęściej spotykane przyczyny niszczenia zbiorów. Główna część pracy dotyczy metod konserwacji przy pomocy środków chemicznych (dezynsekcja, dezynfekcja, wywabianie plam) i innych (laminowanie). Podano również zasady profilaktyki z uwzględnieniem warunków przechowywania zbiorów oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem mechanicznym. Mimo że opracowanie na pierwszym miejscu uwzględnia konserwację zbiorów archiwalnych, powinno się znaleźć w księgozbiorach podręcznych bibliotek ze względu na unikalność tematyki. Bogata literatura przedmiotu.

IZDEBSKA B., SIEKIERSKI S., SIEKIERY CZ K.: Funkcja księ
gozbiorów bibliotek gromadzkich. W-wa Biblioteka Narodowa 1968 8° s. 246, 
tab., bibliogr. zł 30.— (Instytut Książki i Czytelnictwa. Z Badań nad Czytel
nictwem nr 9).Szukając odpowiedzi na to pytanie autorzy przeprowadzili w 1. 1957—60 badania analityczne, oparte o dokumentację 3 wybranych bibliotek gromadzkich w woj. rzeszowskim, lubelskim i katowickim. Pozwoliły one ustalić ilość i jakość najbardziej poczytnych partii księgozbiorów w obrębie literatury pięknej, popularnonaukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Przyjęte kryteria dalszego podziału w każdej z tych grup piśmiennictwa wykazały podstawową strukturę księgozbiorów najczęściej wykorzystywanych, najbardziej przydatnych. Wypływają stąd wnioski dotyczące kierunku dalszego uzupełniania. Mimo iż materiały nie oddają już dziś stanu aktualnego, zawierają sporo wskazówek metodycznych, jakie można wykorzystać przy sporządzaniu analizy księgozbiorów, uzupełnianiu, selekcji.
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Książka w służbie chorych. Biblioteki szpitalne za granicą. W-wa Biblioteka Naro
dowa 1968 8° s. 96, ilustr., bibliogr. (Instytut Książki i Czytelnictwa. Zeszyty 
Przekładów nr 1/22).Zbiór artykułów z piśmiennictwa zagranicznego poświęconego problemom b i b- lioterapii tj. wykorzystywaniu książki jako pomocniczego środka psychoterapeutycznego w procesie leczenia i rekonwalescencji, Artykułły przynoszą spostrzeżenia o czytelnictwie chorych, praktyczne wskazówki zasad doboru lektury, organizacji i metod pracy biblioteki szpitalnej oraz normy księgozbiorowe i przestrzenne. Omówione zostały ponadto typy wózków do transportu książek i urządzenia pomocnicze, ułatwiające pacjentom czytanie w łóżku. Obszerna literatura przedmiotu zagraniczna i krajowa. Serwis fotograficzny.

ŁO ZOW S KI F.: Biblioteki publiczne województwa poznańskiego. Poznań Wyd.
Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa” 1968 8° podł. s. 28, tab., ilustr. 69, rzuty 
arch. 12. (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu).We wstępnym zarysie historycznym scharakteryzowano działalność bibliotek publicznych jako ośrodków życia umysłowego w środowisku. Szczegółowo zanalizowano bazę lokalową bibliotek, ich wyposażenie oraz aktualny stan i strukturę księgozbiorów (wg stanu na 31 XII 1967). Ilustrację do tych danych, a zarazem podstawową część publikacji, stanowi zestaw zdjęć budynków i wnętrz bibliotecznych. Obejmuje on wprawdzie różne typy bibliotek powszechnych, ale najczęściej schematy powtarzają się, ujęcia dość stereotypowe. Bardziej instruktywnym materiałem są rzuty funkcjonalne budynków zarówno nowych jak i adaptowanych do celów bibliotecznych.

ZARZĘBSKI T.: Publiczne biblioteki powszechne od dekretu do ustawy 1946—
1967. W świetle sprawozdań statystycznych. W-wa 1968 s. 15, tab. Odb.: Biblio
tekarz R. 25: 1968 nr 9Statystyczna analiza stanu i wyników działalności publicznych bibliotek powszechnych, zamieszczana corocznie w Bibliotekarzu, obejmuje tym razem okres powojennego dwudziestolecia. Dane liczbowe ilustrują ilościowy rozwój placówek wszystkich szczebli, wzrost księgozbiorów oraz rezultaty udostępniania. Odbitka wydana przez Dćp. Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek, dokumentując wg podstawowych wskaźników ilościową i jakościową rozbudowę bibliotekarstwa powszechnego, jest cennym materiałem przy opracowaniach, analizach itp.

ZARZĘBSKI T.: Przepisy prawne dla bibliotek naukowych i -fachowych. Wg 
stanu w dn. 1 VI1968. Zebrał i oprać... W-wa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pols
kich 1968 8° s. 371 zł 64. —Ze względu na połączenie w jednym tomie przepisów prawnych dla dwóch różnych sieci, układ opracowania jest następujący; 1) przepisy wspólne (dot. organizacji zbiorów, normalizacji bibliotekarskiej i bibliograficznej, pracowników), 2) przepisy dla bibliotek naukowych z uwzgl. bibliotek szkół wyższych, PAN, instytutów naukowo-badawczych, bibliotek resortu kultury i sztuki oraz obrony narodowej 3) przepisy dla ośrodków informacji techniczno-ekonomicznej z podkreśleniem roli bibliotek. Uwzględnione zostały przede wszystkim przepisy międzyresortowe. W uzupełnieniu zamieszczono pełny telcst ustawy bibliotecznej z 1968 r. Publikacja zaopatrzona w szczegółowy indeks rzeczowy. Niezbędna w księgozbiorze podręcznym bibliotek w/w typów.

ZAWADZKI R.: Rozwój działalności publicznych bibliotek powszechnych na
Dolnym Śląsku w l. 1945—1964. Wrocław Ossolineum 1967 8° s. 345, tab., ilustr., 
mapa, bibliogr. zł 65. — (Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Śląskie Prace 
Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze T. X).Praca doktorska przedstawia skomplikowane warunki powstawania bibliotekarstwa powszechnego na tle ogólnej organizacji życia naukowego i kulturalnego w okresie powojennym na odzyskanym Śląsku. Rozwój bibliotek, podzielony na 3 okresy, wykazuje stopniowe doskonalenie form organizacji i zarządzania. Dokładnie przeanalizowano zagadnienie rozbudowy księgozbiorów oraz formowania i dokształcania kadr bibliotekarskich. Ostatnie rozdziały dotyczą czytelnictwa i zróżnicowanych form działalności oświatowej bibliotek. W podsumowaniu autor starał się wykazać pionierski wkład bibliotekarzy dolnośląskich w stosowanie nowych metod pracy (pierwsze Koła Przyjaciół Bibliotek, tworzenie bibliotek dzielnicowych). Prócz części analitycznej opracowanie zawiera część statystyczno-dokumentacyjną (tabele).
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Czytelnictwo
GOŁASZEWSKI T.: Społeczna recepcja współczesnej powieści połskiej. Na 

przykładzie badań w Krakowie i woj. krakowskim. Wwa Biblioteka Narodowa 
1968 8° s. 211, tab. zł 25. — (Instytut Książki i Czytelnictwa. Z Badań nad Czy
telnictwem nr 11).Miejsce badań (z. r. 1961/2) określa podtytuł pracy. Zastosowane techniki badawcze: analiza kart czytelników i kart książki w wybranych bibliotekach, bezpośrednie obserwacje czytelników w bibliotekach i księgarniach, ankiety. Materiały badawczy: 60 tytułów wybranych polskich powieści współczesnych, nowel oraz uzupełniających powieści obcych (łącznie). Dokumentacje te wykorzystał autor dla charakterystyki poszczególnych środowisk czytelniczych (miasto, wieś) i ustalenia w nich poczytności poszczególnych tytułów i grup powieści. Główną relację skoncentrował na przedstawieniu postaw czytelniczcyh wobec lektury, sposobie rozumienia i odbioru dzieła literackiego. W osobnym rozdziale przeanalizował oceny czytelników wartościujące treść i formę przeczytanych książek przytaczając wiele wypowiedzi w oryginale.Rec. J. Wołosz: Czytelnictwo polskiej powieści współczesnej. Przegląd Księgarski 

i Wydawniczy 1968 nr 14 s. 6
GORISZOWSKI W.: Czytelnictwo i jego wpływ na wyniki nauczania. Kato

wice „Śląsk” 1968 8° s. 255, ilustr., tab., bibliogr. zł 20. —W oparciu o obszerną literaturę autor analizuje w uwagach wstępnych metody badań stosowanych w kraju i za granicą w dziedzinie czytelnictwa młodzieży. Sam przyjął w badaniach różnorodność technik. Systematycznie prowadzonym obserwacjom procesu czytelniczego w badanych szkołach towarzyszył eksperyment pedagogiczny, polegający na kontrolowaniu czytelnictwa literatury popularnonaukowej. Dla zbadania wpływu poradnictwa nauczycieli, bibliotekarzy, środków masowego przekazu na zainteresowania ucznia, przestudiowano dodatkowy materiał dokumentacyjny (dzienniczki lektur, wolne wypracowania, karty czytelnicze, zapisy z przebiegu godzin wychowawczych). Szczegółowe rezultaty lektury książek popularnonaukowych, pozytywnej dla procesu nauczania, zostały przedstawione w drugiej części pracy. Uwzględnia ona m.in. wpływ czynników biopsychicznych (wiek, uzdolnienia) oraz socjologicznych na rozwój zainteresowań i stopień przyswajalności lektury. Wysunięte zostały postulaty dla wydawców i księgarzy. Najciekawszą stroną opracowania jest niewątpliwie próba usystematyzowania dotychczasowych prac badawczych o tej tematyce oraz wskazanie w nich luk i kierunków dalszego działania. Wiele materiału konstruktywnego dla nauczycieli.
KOZAKIEWICZ W.: Czytelnictwo chorych. W-wa Stowarzyszenie Biblioteka

rzy Polskich 1968 16° s. 76, ilustr., bibliogr. zł 12. —Temat rzadko spotykany w piśmiennictwie fachowym. Autorka częściowo wykorzystała literaturę zagraniczną, częściowo oparła się o własne badania w kilku szpitalach wrocławskich. Na ich podstawie scharakteryzowała zainteresowania czytelnicze chorych podkreślając jednocześnie ich wypowiedzi na temat walorów czytania w czasie choroby. Obserwacje dość powierzchowne, brak analizy księgozbiorów badanych bibliotek szpitalnych, zbyt ogólnikowe uwagi o doborze książek, ale ze względu na nową tematykę praca wzbudzi zapewne zainteresowanie.Rec. Bibliotekarz 1968 nr 7/8 s. 255SEWERSKZ M.: Społeczna rola literatury popularnonaukowej. Wrocław Wroc
ławskie Towarzystwo Naukowe 1968 8° s. 160, bibliogr. zł 35. — (Śląskie Prace 
Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze T. XI).Zagadnienie oddziaływania literatury popularnonaukowej jako czynnika rozwoju świadomości społecznej i poziomu umysłowego obywateli rozpatrzył autor na bogatej bazie materiałowej. Wykorzystał mianowicie: a) dokumenty Zairządu Głównego Tow. Wiedzy Powszechnej, b) rezultaty ankiety wśród autorów prac popularnonaukowych (w kraju i za granicą), c) opinie słuchaczy uniwersytetów powszechnych i prelegentów TWP, d) wypowiedzi bibliotekarzy. Wyniki wielostronnego sondażu potwierdzają bezspornie wagę problemu, wskazują na ogromny ilościowy i jakościowy wzrost opracowań popularnonaukowych sygnalizując jednocześnie istotne mankamenty, jak np. luki w strukturze tematycznej wydawnictw, wciąż jeszcze niedostateczny stopień ich upowszechnienia. Wynikają stąd zalecenia tak dla polityki wydawniczej jak i placówek upowszechniających a więc bibliotek, TWP, radia i in-
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nych. Praca zaopatrzona w liczne aneksy ilustrujące działalność propagandowo-in- struktażową w/w instytucji w odniesieniu do tego typu piśmiennictwa.Rec. J. Wołosz: Opinie o literaturze popularnonaukowej. Przegląd Księgarski i Wy
dawniczy 1968 nr 21 s. 13
ZIEMBICKA-ANKU DOW ICZOW A K.: Biblioteki i czytelnicy w wybra

nych małych miastach. W-wa Biblioteka Narodowa 1968 8° s. 215, tab., bibliogr. 
zł 30. — (Instytut Książki i Czytelnictwa. Z badań nad Czytelnictwem nr 8).Badania oparte o analizę dokumentacji 8 bibliotek małomiejskich w woj. krakowskim i rzeszowskim, uzupełnione badaniami, miały na celu skonfrontowanie założonej funkcji społecznej bibliotek, ujętej w dekrecie z 1946 r., z realizacją jej w praktyce. Przedmiotem badań szczegółowych stała się więc przede wszystkim ilościowa i jakościowa zawartość księgozbiorów w rozbiciu na wyodrębnione grupy literatury oraz stopień ich wykorzystania czytelniczego. Analizę czytelnictwa ograniczono jedynie do użytkowników dorosłych z uwzględnieniem podziałów wg kategorii społeczno-zawodowych, wykształcenia, wieku, płci. Dokumentując działalność bibliotek w określonym odcinku czasowym (1. 1959—60) praca wskazuje na trudności obiektywne w równomiernej realizacji zadań (organizacja i polityka zakupów, warunki lokalowe, sposób udostępniania zbiorów) oraz sugeruje potrzebę wzmożonego oddziaływania kulturalno-oświatowego bibliotek.Rec. J. Wołosz: Czytelnictwo w małych miastach. Przegląd Księgarski i Wydawni

czy 1968 nr 17/18 s. 17Wznowienia 1968 r.
ILJIN M.: Czarno na białym. Wyd. 8 Wwa 1968 „Nasza Księgarnia” 8° s. 118, 

ilustr. zł 5. —
KU G LI N J.: Poligrafia książki. Wyd. 2 popr. i rozsz. Wrocław Ossolineum 1968

8° s. 382, ilustr. zł 35. —
GRYCZ J., GRYCZOWA A.: Historia książki i bibliotek w zarysie. Wyd. 3.

Wwa POKKB 1968 8° s. 113, ilustr., bibliogr. Kurs dla pracowników bibliotek 
powszechnych

HELENA WIĄCEK

KRYSTYNA KRAŚNIEWSKAInstytut Książki i CzytelnictwaWarszawa
BIBLIOTEKI POWSZECHNE I CZYTELNICTWO WE FRANCJIProblematyka czytelnictwa we Francji stanowi dla działaczy oświatowych i kulturalnych tego kraju splot kwestii bardzo trudnych do rozwiązania. W społeczeństwie, w którym wyrosła jedna z najciekawszych i najbogatszych literatur na święcie, w metropolii zamożnej, rozwiniętej gospodarczo rozpowszechnianie książki trafia na liczne przeszkody.Z ankiety przeprowadzonej we Francji w oparciu o próbę reprezentatywną wynika wprawdzie, iż tylko б^/о badanych w ogóle nie czyta, pozostali w mniejszym lub większym stopniu znajdują się w zasięgu treści drukowanych, to jednak okazuje się, że owe treści reprezentowane są głównie przez czasopisma. Książki czyta 42®/o, a jedynie 25®/o badanych czytało książkę w okresie przeprowadzania sondażu^).Uwagi moje dotyczące czytelnictwa ograniczam tylko do możliwości samorządowych i państwowych bibliotek w zakresie udostępniania książek szerokim kręgom odbiorców.Potencjalny czytelnik francuski ma do swej dyspozycji kilka źródeł, skąd może czerpać literaturę. Są to przede wszystkim samorządowe biblioteki miejskie, biblio-‘)

parće
J. Daumaredler, J, Hassenforder: Elements pour une socjologie com- 
,. W: BibliograpMe de la France No 24 z 1962 r. s. 65.
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teki wypożyczalnie prowadzone przez Dyrekcję Bibliotek Francuskich, biblioteki szkolne, biblioteki w instytucjach użyteczności publicznej, np. w szpitalach, sanatoriach. Trzeba też do tych źródeł zaliczyć ogólnie dostępne biblioteki Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet Francuskich, a także biblioteki prowadzone przez Laickie Centrum Kulturalne. Czytelnik pracujący może korzystać z księgozbiorów przedsiębiorstw przemysłowych, choć są one raczej rzadkim zjawiskiem we francuskich zakładach pracy. Na odnotowanie zasługuje głównie bardzo ciekawa i ambitnie pracująca biblioteka przy zakładach Renault, przy Kolejach Francuskich SNCF, w Zakładach Gaz et Electricite.We wszystkich krajach rozwiniętych sprawa udostępniania mieszkańcom odpowiedniej lektury spoczywa na ogólniedostępnych bibliotekach powszechnych. We Francji panuje zgodna opinia, że stosunkowo niski poziom czytelnictwa książek jest właśnie konsekwencją słabości bibliotekarstwa. Mierząc skuteczność oddziaływania bibliotek wskaźnikami statystycznymi otrzymujemy obraz świadczący o bardzo posuniętym zacofaniu tej sfery życia kulturalnego we Francji^).Francja Kanada W. Brytania USA DaniaLiczba wypożyczeń rocznie na mieszk. 0,74 5,8 9,4 5,4 7,0Wydatki na książki dla bibl. publ. na mieszk.(we frankach) 0,65 6,36 10,5 12,6 17,5Dane pochodzą z 1966 r. Tabela dotyczy tylko bibliotek publicznych prowadzonych przez władze państwowe i samorządowe. Nad pewnymi problemami dotyczącymi właśnie tych bibliotek pragnę się chwilę zatrzymać.Trudno właściwie tu mówić o sieci bibliotek w naszym polskim rozumieniu. Przeciętny czytelnik w miastach może korzystać z samorządowych bibliotek miejskich. Jest ich około 700. Są one uzależnione niemal wyłącznie od władz lokalnych. Jedynie 50 spośród wspomnianej liczby, posiadające w swych zbiorach cenne partie starych druków, rękopisów, zatrudniające personel naukowy, są pod pewną kontrolą Dyrekcji Bibliotek Francuskich i otrzymują subwencje z budżetu państwa.Biblioteki w miastach, zwłaszcza większych, starają się sprostać potrzebom szerszych rzesz odbiorców. Organizują w tym celu filie w odległych dzielnicach lub wprowadzają obsługę przy pomocy bibliobusów. Sprawność działania i różnorodność form zależy w dużej mierze od przychylnego klimatu rad miejskich, od decyzji których zależą budżety.Pomoc państwa dla bibliotek miejskich nie jest stała. Może się ona przejawiać w postaci dofinansowania w gotówce, może być darem w postaci książek. Wysiłki Dyrekcji Bibliotek Francuskich są w tym zakresie dość znaczne. Począwszy od 1958 r. systematycznie powiększają się sumy wydatkowane na rozwój samorządowych bibliotek miejskich. Jeśli we wspomnianym roku kwota ta wynosiła 133 020 franków, to już w 1966 r. — 460 450, a w rok później — 699 450 franków. Wzrost jest rzeczywiście znaczny, jednakże na potrzeby czytelnictwa powszechnego zużytkowano jedynie połowę tych kwot. Resztę pochłonęła konserwacja zbiorów dawnych i kompletowanie specjalnych, naukowych służących głównie studentom.Biblioteka Miejska w Bordeaux, mająca opinię jednej z najlepiej rozwijających służbę biblioteczną dla szerokich rzesz czytelników, w ciągu dziesięciu ostatnich
2) Dane zaczerpnięto z: La lecture publique en France. Notes et Etudes Documentai- 

res. 1968 Г. Nr 3459.
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lat zdołała wybudować tylko jedną filię odpowiadającą wymogom stawianym nowoczesnym placówkom i standardom zalecanym przez UNESCO. Podobnie biblioteka miejska w Tours posiada jedną niewielką filię. Drugi lokal specjalnie przeznaczony na filię biblioteki, jest aktualnie przygotowywany do otwarcia.Rozdźwięk pomiędzy wyobrażeniami o rozwiniętej kulturalnie i cywilizacyjnie społeczności miejskiej a rzeczywistością — obserwowałam w Bordeaux. Miasto, ośrodek uniwersytecki, jest jednym z większych skupisk miejskich we Francji Na jego terenie znajduje się dość dużo, bo 140 placówek wypożyczających książki. Są one bardzo zróżnicowane tak co do rangi społecznej, jak też administracyjnej. Wielkość księgozbiorów waha się od kilkunastu do kilkuset tysięcy woluminów. Obok biblioteki miejskiej — naukowej, nie wypożyczającej książek na zewnątrz, biblioteki uniwersyteckiej, istnieje 9 bibliotek technicznych. Wśród bibliotek w ograniczonym zasięgu służących czytelnictwu publicznemu znajduje się kilkadziesiąt prowadzonych przy zakładach przemysłowych, kilka przy centralach związkowych, przy centrum laickim, organizacjach religijnych oraz liczne punkty komercjalne. Wyłączając te ostatnie, pozostałe są bibliotekami raczej tylko z nazwy, są ubogie i kiepsko zorganizowane. Główny obowiązek udostępniania lektury najbardziej wartościowej i najpowszechniej dostępnej spada na 11 filii — wypożyczalni samorządowej Biblioteki Miejskiej. Jak już wspomniałam, 10 spośród nich pracuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych. Skupiają one przeciętnie około 600 stałych czytelników przy księgozbiorach do 10 tys. wol. Przeciętna użytkowników od lat nie zmienia się, niezależnie od charakteru dzielnicy. Tak jest w centrum, tak w niewielkim osiedlu na peryferiach. Nie zmienia się też standard tych placówek. Trudno w nich wprowadzić jakiekolwiek unowocześnienia, nawet w ramach niewielkich możliwości finansowych Biblioteki Miejskiej.Zdawać by się mogło, że stagnacja w rozwoju czytelnictwa jest immanentną cechą społeczności Bordeaux. Wystarczyło jednak przełamać tradycyjne zewnętrzne ubóstwo biblioteki — wypożyczalni, by czytelnicy napłynęli falą. Niedawno otwarta, nowoczesna, przestronna biblioteka w dwu pierwszych miesiącach swego istnienia odnotowała 1200 czytelników dorosłych i kilkuset najmłodszych. Wydaj e się być to banałem, że człowiek współczesny, przyzwyczajony do ekspansywności placówek oferujących mu dobra materialne, do nowoczesności wnętrz wszystkich właściwie instytucji użyteczności publicznej, nie przyjdzie do biblioteki proponującej mu choćby najpiękniejsze literacko i najbardziej porywające śmiałością naukowego spojrzenia książki w warunkach niemal żywcem przeniesionych sprzed wieku.Wiedzą o tym bibliotekarze francuscy, rozumieją tę prawdę działacze oświatowi, jednak trudności finansowe są w wielu przypadkach nie do przezwyciężenia. Doraźne braki sztukuje się w miarę możliwości. Tam, gdzie nie można bądź nie ma potrzeby otwierania stałych placówek, wprowadza się bibliobusy. Służba biblioteczna oparta o te ostatnie budzi pewne dyskusje w kołach bibliotekarzy, niemniej jednak są one przewidziane jako forma intensyfikacji pracy na polu upowszechnienia książki w ciągu najbliższych lat. Oblicza się, że spośród 15,4 min mieszkańców większych miast' jedynie 524 tys., a więc mniej niż 3"/», korzysta ze stałych filii i bibliobusów bibliotek miejskich.Rodowód publicznej służby bibliotekarskiej w mniejszych miejscowościach i na wsiach francuskich jest stosunkowo młody. W dwa miesiące po dekrecie o utworzeniu Dyrekcji Bibliotek Francuskich wyszło zarządzenie (2 października 1945 r.), na mocy którego powstały - biblioteki przeznaczone do obsługi miejscowości liczących poniżej 15 tys. mieszkańców. Siedzibą tych bibliotek miały być „stolice” odpowiednich departamentów. Biblioteki — centrale miały opracowywać księgozbiór i dostarczać użytkownikom w postaci depozytów za pośrednictwem do tego celu specjalnie przystosowanych autobusów. Udostępnianie mieli przejąć na siebie pracownicy merostw, nauczyciele, działacze lokalnych organizacji kulturalnych. Ciężar
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utrzymania całej akcji miał ponosić rząd, chociaż przewidywano też udział funduszów departamentowych i społecznych. Zarządzenie zalecało utworzenie biblioteki „centrale de pręt” dla każdego departamentu; istotnie w ciągu kilku pierwszych miesięcy od ogłoszenia powstało ich osiemnaście. Ta nowa forma udostępniania książki niełatwo torowała sobie drogę, bowiem w ciągu następnych czternastu lat (od 1946 — do I960) przybyły zaledwie cztery takie biblioteki. Dopiero ostatnie lata przyniosły wyraźne ożywienie i po 1961 r. powstały dwadzieścia cztery nowe „centrale de pręt”.Teoretycznie biblioteki tego typu winny krzewić czytelnictwo w 95 departamentach Francji, faktycznie obsługują niewiele ponad 40. Zatem połowa ludności zamieszkującej w miejscowościach mniejszych wciąż jeszcze nie ma możliwości korzystania z dobrej i sensownie udostępnionej książki. Tylko 9,5 miliona Francuzów pozostaje w zasięgu oddziaływania publicznej służby bibliotecznej, pracującej pod bezpośrednim kierownictwem Dyrekcji Bibliotek Francuskich.Zdarza się, że nawet w departamentach posiadających biblioteki państwowe, poszczególne gminy nie wyrażają zainteresowania służbą biblioteczną, coraz powszechniejsze jest jednak uznanie dla ich pracy. Ludzie rozumiejący konieczność rozwoju tej formy życia społecznego i kulturalnego organizują towarzystwa popierające czytelnictwo. Z funduszów społecznych finansowane są poważne nieraz partie wydatków bibliotek.Oświatowe zadania bibliotek państwowych formułowane w’ dokumentach oficjalnych i uwypuklane w wypowiedziach publicystycznych mają w zasadzie dość połowiczne możliwości realizacji.Mówi się, iż celem biblioteki nie jest i nie może być samo tylko wypożyczanie książek, pogoń * za zwiększeniem liczby czytelników. Biblioteki winny kształtować gusty czytelników, przyzwyczajać ich do korzystania z literatury popularyzującej wiedzę, powinny zaspokajać istniejące i pobudzać nowe potrzeby. W systemie udostępniania (depozyty) stosowanym w większości bibliotek tego typu, książka jest prezentowana czytelnikowi niemal bez pośrednictwa i pomocy bibliotekarza. Wy- daje się, iż wobec niewielkich tradycji czytelniczych, wobec braku odpowiednich nawyków, istniejące już możliwości oddziaływania wartościowej książki na szerokie kręgi odbiorców są poważnie zubożone brakiem fachowego poradnictwa. Opiekunowie depozytów, najczęściej emerytowani nauczyciele lub urzędnicy, nie są w stanie zapewnić czytelnikowi ani szybkiej informacji, ani kompetentnej porady. Statystyka prowadzona w oparciu o ich sprawozdawczość jest niedokładna. Mimo to oblicza się, iż 2 do 4 proc, dorosłych mieszkańców obsługiwanych departamentów korzysta z księgozbiorów bibliotek publicznych. Wśród młodzieży sytuacja kształtuje się bardziej optymistycznie, bowiem od 50 do 70 proc, uczniów wypożycza książki.Znacznie bardziej efektywna jest obsługa czytelników przez bibliobusy przystosowane do wypożyczania bezpośredniego. Warto, sądzę, nie wnikając w szczegóły, wspomnieć o wynikach rocznej pracy z dorosłymi czytelnikami dwóch bibliotek departamentalnych; w Tours i Rennes. Departamenty te należą do średnio uprzemysłowionych i dość zamożnych. W Tours stosuje się wypożyczenia głównie bezpośrednie, w Rennes — poprzez punkty depozytowe. W 1968 r. w pierwszym z nich dokonano 30 tys. wypożyczeń, w drugim — tylko 12. Różnica nie jest chyba przypadkowa, jeśli zważyć, że liczba obsługiwanych przez obydwie biblioteki miejscowości była jednakowa.W Tours wysiłki skupiają się wokół rozczytania młodzieży szkolnej. Bibliotekarze pełnią bezpośrednią opiekę nad lekturą 1244 klas. Ma to znaczenie, ponieważ w szkolnictwie francuskim program nie przewiduje tzw. obowiązkowych lektur, z czym mamy do czynienia w Polsce. Szkoły w departamencie Loire-Indre, którego stolicą jest Tours, obsługują wyłącznie bibliobusy, placówki te bowiem nie posiadają własnych bibliotek. Widać z tego, że na bibliotekarzy spada cały ciężar zainte-
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resowania uczniów książką. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości młodzież ta chętniej będzie sięgała po książkę, niż współczesne dorosłe pokolenie.Niezadowalający aktualny stan czytelnictwa książek we Francji ma swoje przyczyny już w początkach organizacji bibliotek. Utworzone dekretem rządu w czasie Wielkiej Rewolucji wchłonęły skonfiskowane księgozbiory arystokracji i klasztorów. Oddano je we władanie radom miejskim, często niechętnym nowym instytucjom, skąpiącym funduszów na uzupełnianie zbiorów. Niewielka operatywność w udostępnianiu, złe lokale, niewłaściwe godziny pracy, a także nieliczne grono erudytów mających możliwość korzystania ze zbiorów — oto momenty, które zadecydowały o nieprawidłowym rozwoju tych placówek.. W odróżnieniu od podobnych instytucji w krajach anglosaskich, biblioteki we Francji skupiały zamknięte kręgi wtajemniczonych.Rozwój demokratyzacji oświaty nie postępował w parze z rozwojem bibliotek otwartych do użytku publicznego i obliczonych na zaspokajanie potrzeb szerokich rzesz. Biblioteka nie stała się instytucją oświatową będącą przedłużeniem szkoły. Świadomość narodowa Francuzów nie odnotowała trwałego zainteresowania samokształceniem w oparciu o biblioteki. Właściwie dopiero po II wojnie światowej w związku z gwałtownym postępem naukowo-technicznym, rosnącą rolą kwalifikowanych pracowników — czynione są wysiłki mające na celu odrobienie straconego pola. Wobec istnienia na rynku wydawniczym ogromnej liczby wydawnictw o znikomych walorach wychowawczych i estetycznych, rola biblioteki publicznej w propagowaniu i udostępnianiu wartościowej książki przeciętnemu odbiorcy francuskiemu jest bardzo ważna.
ALINA ŻARNOWIECKABiblioteka Zakładu Narodowegoim. OssolińskichWrocław

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO W BIBLIOTEKACHW dniach 2 i 3 czerwca 1969 r. odbyła się we Wrocławiu I Ogólnokrajowa Konferencja zorganizowana przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich — poświęcona gromadzeniu i opracowaniu dokumentów życia społecznego w bibliotekach polskich. Uczestniczyły w niej 93 osoby, reprezentujące 48 instytucji, wśród których były; biblioteki i instytuty Polskiej Akademii Nauk, biblioteki uniwersyteckie i wyższych uczelni, biblioteki wojewódzkie i miejskie (z wyjątkiem woj. kieleckiego). Udział w Konferencji brali również przedstawiciele Zakładu Historii Partii przy КС PZPR, Archiwów К W i Państwowego we Wrocławiu, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej oraz Polskiego Centrum Muzycznego z Warszawy. Obrady otworzył dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich dr Franciszek Pajączkowski. Przewodniczyli: pierwszego dnia prof, dr Bogdan Zakrzewski, drugiego dnia dr Zbigniew Jabłoński.Przedmiotem rozważań w pierwszym dniu Konferencji były problemy dotyczące teorii dokumentów życia społecznego. Referat główny; Wybrane problemy doku
mentacji życia społecznego w bibliotekach wygłosił dr Edward Chełstowski. Autor podjął w nim próbę określenia pojęcia dokumentów życia społecznego i wynikających stąd praktycznych wniosków jak: wyodrębnienie tych materiałów spośród innych zbiorów bibliotecznych, określenie ich miejsca w strukturze organizacyjnej biblioteki oraz uwagi o ich grupowym opracowaniu. Wedle propozycji E. Chełstowskiego „dokumenty życia społecznego to materiały biblioteczne o wartości użytkowej i potencjalnej wartości stałej, odzwierciedlające w formie wydawnictw działalność grup społecznych, publikowane dla osiągnięcia konkretnych celów praktycznych, przeznaczone dla określonych kręgów odbiorców, odbiegające swą formą od typowych form wydawniczych, nie zawsze przeznaczone do handlu księgarskiego, nadające się w bibliotekach do opracowania grupowego”. Gromadzeniem dokumentów życia społecznego interesują się nie tylko biblioteki, lecz również archiwa, muzea oraz zbieracze prywatni. Aby współczesne dokumenty udało się zachować,
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potrzebna jest współpraca wszystkich instytucji zajmujących się gromadzeniem tych materiałów. We wnioskach końcowych referat proponuje:a) uznać konieczność opracowania ścisłej, alternatywnej, syntetycznej definicji dokumentu życia społecznego,b) uznać konieczność gromadzenia przez biblioteki tych materiałów jako wartościowych społecznie,c) poszukiwać i gromadzić określone dokumenty życia społecznego w zakresie obranej przez bibliotekę (instytucję) specjalizacji,d) grupowe opracowanie dokumentów uznać za metodę najwłaściwszą.Na program pierwszego dnia obrad złożyły się ponadto następujące komunikaty:1. Dr Józef Szczepaniec — Dokumenty życia społecznego w Polsce doby Oświe
cenia. Autor wyeksponował ten okres jako reprezentatywny i frapujący bogactwem różnorodnego materiału. Zwrócił też uwagę na wielką rangę źródłową dokumentów życia społecznego, nie zawsze należycie docenianą w momencie ich narodzin. Wiele tego rodzaju materiałów znajduje się w Archiwum Akt Dawnych; należałoby więc je objąć systematyczną kwerendą bibliograficzną, dzięki czemu tysiące cennych i nie znanych druków można by włączyć w orbitę zainteresowań badawczych.2. Mgr Henryk Łapiński — Dokument życia społecznego jako wyraz walki 
politycznej. Autor omówił pokrótce rolę i zadania dokumentu stanowiącego przejaw walki politycznej na przestrzeni dziejów, zwracając uwagę na potrzebę gromadzenia tego rodzaju materiałów. Ponieważ dziś nie możemy jeszcze stwierdzić, które ze współczesnych dokumentów nabędą kiedyś znaczenia historycznego, powinno się rozszerzać krąg zainteresowanych ich gromadzeniem instytucji, z uwzględnieniem specjalizacji tematycznej, chronologicznej i terytorialnej.Pierwszy dzień Konferencji zakończyła ożywiona dyskusja. Na czoło poruszanych problemów wysunęła się jako najbardziej paląca kwestia terminologii oraz potrzeba gromadzenia dokumentów z uwzględnieniem specjalizacji poszczególnych ośrodków. Podkreślano konieczność sformułowania definicji roboczej o znaczeniu praktycznym. Postulowano również: starania o zabezpieczenie dokumentów ukazujących się współcześnie, biorąc pod uwagę ich szybką dezaktualizację, zbieranie również materiałów audiowizualnych. Zwracano uwagę na konieczność odpowiedniej selekcji dokumentów ze względu na olbrzymi napływ materiału, zwłaszcza w bibliotekach otrzymujących egzemplarz obowiązkowy. Jako celowe uznano stworzenie centralnych rejestrów wszystkich placówek, które gromadzą dokumenty życia społecznego oraz jednoznaczne określenie tych materiałów, które powinny gromadzić biblioteki. Wiadomo bowiem, że już w tej chwili giną plakaty, afisze, pocztówki, katalogi księgarskie tylko dlatego, że biblioteki ich nie zbierają. Nieistotny jest spór o kompetencje, ważne jest aby dokumenty życia społecznego znalazły się w ogóle w bibliotekach. Szczególne troską powinno się otoczyć gromadzenie materiałów audiowizualnych. Dziś trudne jest stwierdzić, co jest ważne, a co nie. Archiwa klasyczne, które mają już wypracowaną teorię i metody pracy często nie doceniają jeszcze w pełni, wartości materiałów audiowizualnych. Metody te nie wytrzymują próby czasu w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, które w pracach swych musi oscylować między metodami stosowanymi w bibliotekach a archiwach (np. klasyfikacja materiałów zbliżona jest do stosowanej w bibliotekach). Przechowywanie materiałów przez placówki niewyspecjalizowane, nie mające odpowiednich warunków do magazynowania ich, może być nawet niebezpieczne (np. filmy nitro mogą spowodować wybuch).Drugi dzień konferencji zapoczątkował referat mgr Władysławy Sokołowskiej pt. Organizacja i metodyka prac z dokumentami życia współczesnego w oparciu 
o doświadczenia Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum. Ornówiono w nim problemy dotyczące organizacji i metodyki prac podjętych w tym Dziale i porównano z organizacją tego typu działów w innych placówkach naukowych (np. Biblioteka Narodowa, Jagiellońska, biblioteki uniwersyteckie). Główne postulaty Autorki koncentrowały się wokół następujących spraw:a) określenia przez te ośrodki, które nie otrzymują egzemplarza obowiązkowego, sposobu gromadzenia dokumentów, przyjmując granice terytorialne oraz precyzując zakres specjalności,b) wymiany doświadczeń koniecznych dla nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy poszczególnymi placówkami gromadzącymi już dokumenty życia społecznego,c) konieczności utworzenia centralnych katalogów — kartotek rejestrujących zarówno same instytucje, jak i zakres gromadzonych przez nie materiałów.
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w komunikatach wygłoszonych w drugim dniu Konferencji, mgr Lucjan Kieł- kowski mówił o potrzebie gromadzenia materiałów dotyczących ośrodków artystycznych, mgr Wanda Wolińska o dokumentach życia społecznego w Bibliotece Narodowej.Wprawdzie I Konferencja poświęcona problemom dokumentów życia społecznego nie przyniosła jeszcze pełnych rozwiązań zarówno pod względem organizacyjnym, jak i w zakresie ich opracowywania, to pozwoliła jednak na szeroką, wymianę poglądów, która wykazała że sprawy te nurtują wiele ośrodków i wymagają szybkiego uregulowania.Pełne teksty referatów, komunikatów oraz przebiegu dyskusji zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie (Ossolineum), które ma ukazać się z początkiem roku 1970.
JÓZEF PODGÓRECZNYBiblioteka MiejskaBydgoszcz

CO WIEMY O STUDIUJĄCYCH ZAOCZNIE BIBLIOTEKARZACH?Co roku młodzi bibliotekarze zgłaszają się na zaoczne studia, często nie zdając sobie sprawy z wysiłku jakiego dobrowolnie się podejmują. Obok normalnej pracy zawodowej (najczęściej w nie najlepszych warunkach) kosztem wolnego czasu, kradzionego sobie i swej rodzinie, często snu i urlopu wypoczynkowego zdobywają z trudem wyższe kwalifikacje. Ta walka o dyplom trwa kilka lat. Nie wszyscy dochodzą do dyplomu. Nie zawsze odpadają tylko najmniej zdolni, często o rezygnacji z dalszej nauki decydują inne przyczyny.Po pierwsze, odczuwa się brak opieki nad tymi, którzy przychodzą na uczelnię po raz pierwszy oraz nad tymi którzy do Wrocławia muszą dojeżdżać np. z Polski północnej i do tych męczących podróży dopłacać z własnej kieszeni. Płacą przecież noclegi w hotelach i wyżywienie, które poza domem jest zawsze droższe. Płacą też za skrypt i podręczniki, gdyż nikt dotąd nie pomyślał, by bibliotekarzowi studiującemu zaocznie przyjść w tym zakresie z pomocą i przygotować do jego dyspozycji odpowiednie zestawy książek i skryptów.Mówiąc o braku opieki mam na myśli pobyt we Wrocławiu. Z Bydgoszczy do Wrocławia jest jedno dogodne połączenie kolejowe i przyjeżdża się tam nad ranem ok. godziny 5. Dobrze, jeżeli student znajdzie nocleg w hotelu (a każdy ma w tym zakresie przykre doświadczenia). Jeżeli nie miał szczęścia, pozostaje mu kilka godzin przymusowego spaceru na dworcu, zamiast drzemki po nie przespanej nocy i odświeżenia się po podróży. A) przecież często idą oni prosto z pociągu, nie wiedząc czy będą mogli po podróży odpocząć, czy też po nie przespanej nocy trzeba iść na egzamin.Druga sprawa to możliwość zjedzenia czegokolwiek w jadłodajni, bez dłuższych wyczekiwań już w ciągu, całego pracowitego dnia.Trzecia sprawa wiąże się z brakiem informacji o całościowym programie studiów oraz obowiązkach dopełnienia przez studenta koniecznych formalności.Przed kilku laty na jednym ze zjazdów delegatów ZZ PKSz postulowałem, by Zarząd Główny tego Związku zainteresował się grupą bibliotekarzy zaocznie studiujących i dojeżdżających do Wrocławia. Nie byłby on w tym odosobniony, gdyż bibliotekarze zrzeszeni w Związku Nauczycielskim mają zapewnioną taką opiekę we Wrocławiu.Nie wiem, dlaczego mój apel nie został podjęty, podejmuję go po raz drugi. A może Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zająłby się tą sprawą i wziął inicjatywę w swoje ręce?
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Felieton bibliograficzny

KOŁO EKSLIBRISU W BIBLIOTECERozszerza się ekslibrisowa mania. Fowstają nowe kręgi zbieraczy i twórców, co roku odbywają się dziesiątki spotkań i różnych ekspozycji. Po raz czwarty Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego gościło w salach Muzeum Zamkowego w Malborku. Coraz częściej znak książkowy jest traktowany jako pełnoprawne dzieło sztuki, goszczące w najpoważniejszych galeriach i salach muzeum. Międzynarodowa mafia zbieraczy spotyka się na zjazdach i kongresach (najbliższy w Budapeszcie w 1970 r.), ba, powołano nawet Międzynarodową Federację Towarzystw Ekslibrisologicznych. W tej dziedzinie Polska jest prawdziwą potęgą. Zarówno za granicą, jak i w kraju, powstaje na temat ekslibrisu wiele artykułów, wzmianek^ książek i broszur. Bibliografia ekslibrisu polskiego opracowana przez Zygmunta Klemensiewicza wymieniała do r. 1950 ponad 950 pozycji wydawniczych na ten temat. Można sądzić, że gdyby dziś opracowano uzupełnienie tego spisu, ilość publikacji uległaby co najmniej podwojeniu. Pierwsza powojenna aukcja literatury ekslibrisowej i samych księgoznaków zorganizowana przez Antykwariat Naukowy w Krakowie w czerwcu br., mimo zawrotnych cen jakie wyznaczono na poszczególne okazy, spotkała się z poważnym zainteresowaniem zarówno ze strony biblioteki, jak i indywidualnych zbieraczy.W^ędzie gdzie występuje ekslibris, obserwujemy proces zmiany jego dotychczasowej funkcji. Coraz rzadziej jest on przeznaczony tylko do zdobienia książek, częściej staje się małym dziełem sztuki graficznej stworzonym głównie w celu uzupełnienia kolekcji, nie nadającym się często w ogóle do oznaczania zbiorów. Bibliofile starego chowu gromią i napominają zbieraczy ekslibrisu winnych „degeneracji” funkcjonalnej dotychczas rzeczy, ale pouczenia, jak zwykle, nie odnoszą pożądanego skutku. Pozostaje więc otwarte pytanie — co w całym tym towarzystwie robią biblioteki, czy owa; mania nie powinna raczej zainteresować muzeów i pry- A^atnych zbieraczy i czy słuszne jest, że biblioteki zamawiają sobie ekslibrisy, tworzą kolekcje, włączają się do wymiany. Co nam po tej całej zabawie?Zainteresowanie bibliotekarza dla znaku książkowego ma podłoże historyczne. Pierwsze badania ekslibrisologiczne miały wyraźny, bibliologiczny i bibliotekoznaw- czy rodowód. Mniej interesowano się walorami estetycznymi, natomiast księgoznak był traktowany przede wszystkim' jako ślad istnienia księgozbiorów i drogowskaz losów książki. Pierwsi badacze i zbieracze ekslibrisu — Wiktor Wittyg i Edward Chwalewik — w tym właśnie kierunku zwracali swe poszukiwania. Obecnie, dla historii biliotek i księgozbiorów, rozporządzamy znacznie lepszymi źródłami niż zabłąkany znak własnościowy. Powstaje też coraz więcej ekslibrisów, którymi nigdy nie znaczono żadnych zbiorów, ba, nawet takich, które są wynikiem zwykłej spekulacji na zbieraczych namiętnościach.A jednak chcemy wygłosić pochwałę bibliotekarskiego zainteresowania małą grafiką. Sądzimy, że słusznie robią biblioteki zarówno te wielkie, jak Kórnik, Ossolineum, Biblioteka PAN w Gdańsku, Uniwersyteckie w Toruniu i Łodzi, które gromadzą i opracowują spore kolekcje znaków, jak i te mniejsze, które zamawiają sobie ekslibrisy i próbują część nakładu wymieniać z innymi bibliotekami i zbieraczami, aby stworzyć choćby małą, własną kolekcję.Z posiadanego własnego ekslibrisu biblioteka może mieć wielorakie pożytki, z których główny to możność oznaczania przynajmniej cenniejszych książek bez używania do tego celu pieczęci — monstrów, które na szczęście giną obecnie z kart cennych dzieł bibliotecznych (tylko niektóre biblioteki są jeszcze przywiązane do tych tuszowych mazajów i niestety do nich trzeba zaliczyć Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy). Ale nie tylko nalepianie jest przeznaczeniem bibliotecznego ekslibrisu. Dobrze pomyślany księgoznak stanowi rodzaj herbu biblioteki, może zdobić wszelkie jej druki, może stać się pamiątką dla gościa, jakby jej kartą wizytową. Graficznie udane ekslibrisy bibliotek trafiają do zbiorów publicznych i prywatnych, są eksponowane na wystawach, reprodukowane w książkach i czasopismach przyczyniając się w ten sposób do popularyzacji placówki z której pochodzą. Wreszcie biblioteczne ekslibrisy mogą stać się podstawą do zdobycia drogą wymiany własnej, cennej kolekcji. Aby te cele osiągnąć, musimy zadbać o to, aby nasz znak był czymś pod względem graficznym co najmniej przyzwoitym. Nie wolno dopuścić, aby chęć zdobycia ekslibrisu tanim kosztem i tzw. gospodarskim sposobem pomnażała zastępy graficznych potworków. Przegląd zbiorów ekslibrisów bibliotek polskich, szczególnie tych mniej zasobnych finansowo, niestety do takiej uwagi nas upoważnia.
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Najpiękniejsze ekslibrisy posiadają biblioteki, które zawierzyły zamówienie dobrym grafikom, decydując się na ten jednorazowy, większy koszt.Zbiór ekslibrisów i literatury ekslibrisologicznej w bibliotece, choćby niewielki, ale odpowiednio opracowany może okazać się wszechstronnie przydatny, oto cztery ze stu pożytków ze zbioru ekslibrisowego w naszej książnicy:1. Ekslibrisy mają swoich zwolenników wśród ludzi związanych z książką, a więc głównie wśród czytelników bibliotek. Tak więc zbiór ten może zostać bezpośrednio wykorzystany przez zainteresowanych grafików i amatorów poszukujących dobrych pomysłów. Kolekcja ekslibrisów może przyciągać do biblioteki bibliofilów, którzy mogą wziąć udział w innych pracach placówki.2. Mała grafika jest efektownym materiałem ekspozycyjnym, który można wykorzystać nawet w niewielkich lokalach. Znaki książkowe mogą być uzupełnieniem i ozdobą wystaw okolicznościowych lub materiałem do odrębnych ekspozycji organizowanych pod kątem tematyki, właścicieli, czy twórców. W okresie tegorocznych Dni Oświaty, Książki i Pracy odbyły się, dwie takie wystawy — we Wrocławiu Katedra Bibliotekoznawstwa UW zorganizowała ze zbiorów St. J. Gruczyńskiego wystawę księgoznaków pracowników książki polskiej (z katalogiem), która pokazała nam, jak wielu naszych kolegów już je posiada — oraz następna w Radomiu, gdzie dla uczczenia Dni Radomia Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała w salach miejscowego Muzeum obszerną wystawę międzynarodowego ekslibrisu współczesnego, ekslibrisu bibliotek polskich i dziejów ekslibrisu w przekroju historycznym.3. Ekslibrisy są często poszukiwanym elementem ikonograficznym dla opracowujących materiały dotyczące ludzi nauki i kultury, czy księgozbiorów polskich.4. Wielu bibliotek nie stać na gromadzenie grafiki oryginalnej ze względu na cenę i (Objętość takiego zbioru. Choćby mały, ale odpowiednio dobrany zestaw ekslibrisów, może dać jedyną okazję do zetknięcia się z różnymi współczesnymi technikami graficznymi. W tym też celu mogą być one używane do pokazów na szkoleniach. Bo tradycyjnie już utarło się, że bibliotekarz powinien odróżniać drzeworyt od litografii czy miedziorytu, a trudno od niego tego wymagać, jeżeli w drukach współczesnych, nawet powięconych sztuce, obcuje na co dzień tylko z mechanicznymi reprodukcjami.To chyba dostateczne powody, by pochwalać biblioteki — twórców i zbieraczy ekslibrisów, choć to tylko małe, oby piękne bibeloty.
WSPÓŁAUTORZY

PRZEGLĄD
PiśmiennicTwa

SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIEO dorobku bibliotek publicznych w 25-leciu PRL. Wnioski z rzeszowskich 
sejmików czytelniczych. Czytelnictwo w środowisku robotniczym — na przykła
dzie Bydgoszczy, Czytelnictwo czasopism wśród nauczycieli.

W okresie obchodów 25-lecia PRL dość często bilansowano dorobek bibliotekarstwa polskiego. Dorobek ten przedstawiano w liczbach — podając rozwój sieci bibliotek, wzrost ich księgozbiorów oraz zwiększanie się liczy czytelników.Józef S z o c к i w artykule „Biblioteki publiczne — ich działalność i rola” 
(Nowe Drogi nr 10) przypomina poszczególne etapy rozwoju bibliotek publicznych, wskazując na ich doniosłą rolę w życiu kulturalnym kraju. Autor stwierdza, że biblioteki publiczne brały czynny udział we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, oświatowych, politycznych — inicjowanych i podejmowanych w ciągu ostatnich 25 lat. Z placówek wypożyczających książki i rejestrujących czytelników, biblioteki przekształciły się w ośrodki życia kulturalnego. J. Szo- cki powołując się na badania czytelnicze podaje niektóre ustalenia na temat częstotliwości wypożyczeń dokonywanych w bibliotekach publicznych. Interesujące są w świetle badań korelacje między posiadaniem własnych księgozbiorów a korzystaniem z bibliotek publicznych. Z przeprowadzonych badań wynika, że po
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siadanie własnych bibliotek domowych nie ogranicza częstotliwości wypożyczeń, lecz odwrotnie, wraz ze wzrostem ilości książek we własnej bibliotece zwiększa się systematycznie aktywność czytelnicza.W związku z dynamicznym rozwojem wyższych studiów, w tym także zaocznych, wzrasta w naszym kraju zapotrzebowanie na książkę naukową. Potrzeby — w tym zakresie — młodzieży studiującej muszą zaspokajać także biblioteki publiczne. Obecnie większe biblioteki tworzą własne księgozbiory naukowe z myślą o czytelnikach studiujących zaocznie, rozwija się system wypożyczania międzybibliotecznego.J. Szocki prezentuje osiągnięcia bibliotek, sygnalizuje także niektóre trudności, hamujące ich szybki rozwój. Niepokojąco wygląda sprawa kadr bibliotecznych; placówki gromadzkie nie mają odpowiednio przygotowanych pracowników (ponad 400/0 kierowników gromadzkich bibliotek publicznych legitymuje się tylko podstawowym wykształceniem). W bibliotekach powiatowych nadal brak pracowników ze średnim i wyższym wykształceniem bibliotekarskim. W dalszym ciągu czeka na rozwiązanie problem wyposażenia bibliotek w niezbędne urządzenia tech- .niczne. Wiele bibliotek publicznych odczuwa brak odpowiednich funduszów na uzupełnianie księgozbiorów.Pomimo wielu niedostatków, biblioteki publiczne czynią postępy na drodze do unowocześnienia ich pracy. J. Szocki w zakończeniu artykułu pisze: „Bibliotekarstwo publiczne zajmuje istotne miejsce w kulturze współczesnej, jest i będzie ważkim czynnikiem kulturotwórczym w pokaźnej części kraju”. Autor artykułu wyraża pogląd, że istnieje potrzeba ułożenia na nowych podstawach wzajemnych relacji pomiędzy środkami masowej informacji a bibliotekarstwem oraz proponuje podjęcie w tym kierunku konkretnych przedsięwzięć.Jubileusz 25-lecia PRL obchodzony był we wszystkich placówkach bibliotecznych bardzo uroczyśźcie. Niektóre biblioteki podsumowywały w tym czasie dorobek swej 20-letniej działalności. W pierwszym kwartale 1969 r. w wielu bibliotekach województwa rzeszowskiego odbyły się sejmiki z okazji 20 lat pracy tych bibliotek, na których omawiano problemy rozwoju czytelnictwa. Niektórymi spostrzeżeniami na temat przeprowadzonych narad czytelniczych dzieli się Zdzisław D a r a ż w artykule „Sejmiki czytelnicze — ważną formą pracy bibliotek” (Nowi
ny Rzeszowskie nr 219). Na sejmikach zaprezentowano cały szereg bardzo interesujących opinii o polityce wydawniczej, o poszukiwanych lekturach itd. Powszechnie wyrażano pogląd, że karierę czytelniczą robią książki, których historyczna treść ma swoją wymowę współczesną. Następuje dość szybki rozwój czytelnictwa książek popularnonaukowych, a w szczególności reportaży.Zarząd Wojewódzki ZMW oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie przeprowadziły badania ankietowe czytelnictwa wśród członków ZMW. Z. Daraż informuje o wynikach badań, podając m.in., że tylko 22®/o członków ZMW jest zarejestrowanych w bibliotekach, stąd na rzeszowskich sejmikach czytelniczych padały hasła: „Każdy członek ZMW czytelnikiem biblioteki”, „Każde koło ZMW przyjacielem bibliotek”O ile mamy pewną orientację w sprawach czytelnictwa młodzieży wiejskiej, o tyle znacznie gorzej przedstawia się nasza znajomość czytelnictwa w środowisku robotniczymJerzy Waksmański w artykule „Czytelnictwo w środowisku robotniczym” (Pomorze nr 18) stwierdza na wstępie brak rozeznania w środowisku robotniczym, ponieważ do tego czasu nie przeprowadzono socjologicznych badań na użytek bibliotekarzy. Autor przytacza opinie bibliotekarzy woj. bydgoskiego na temat zainteresowań czytelniczych robotników, częstotliwości wypożyczeń itd. Robotnicy powinni korzystać przede wszystkim z bibliotek związkowych — pisze J. Waksmański; W woj. bydgoskim związkowych placówek bibliotecznych jest 270, ale „tylko 50 z prawdziwego zdarzenia, a 30 najlepiej zorganizowanych”. Działalność placówek związkowych nie ogranicza możliwości oddziaływania bibliotek publicznych. Sieć bibliotek publicznych z siecią bibliotek związkowych powinny się uzupełniać, tymczasem na przykładzie miasta Bydgoszczy stwierdza się, że rozmieszczenie placówek bibliotecznych jest dla środowisk robotniczych niekorzystne. Większość placówek skupiona jest w śródmieściu zamieszkałym głównie przez inteligencję. Robotnicy stanowią tu zaledwie 2lVo czytelników. Na peryferiach miasta, a więc w dzielnicach przemysłowych, czytelników ze środowiska robotniczego jest znacznie więcej. Jednak Bydgoszcz posiada najrzadszą sieć placówek bibliotecznych na peryferiach, podobnie jak inne miasta.W tym samym numerze magazynu Pomorze zamieszczona została rozmowa z Edwardem Kopytem, dyrektorem Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej
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i Bibliotek MKiS — „O bibliotekach, domach kultury i klubach”, którą przeprowadził A. Cybulski.Dyrektor E. Kopyt omawiając sprawy bibliotek poruszył następujące problemy: budownictwa bibliotecznego, polityki uzupełniania zbiorów, selekcji księgozbiorów oraz działalności punktów bibliotecznych.Dość często podnoszone jest w prasie zagadnienie czytelnictwa książek, znacznie rzadziej omawia się problem czytelnictwa prasy. Interesujące wyniki badań na temat czytelnictwa czasopism wśród nauczycieli podaje Marian Rataj w artykule „Co czytają nauczyciele?” (Głos Nauczycielski nr 37). Badaniami objętych zostało 1746 nauczycieli nie studiujących i 355 nauczycieli studiujących z ośmiu wybranych powiatów. W grupie respondentów nie studiujących 24,S^/o czyta systematycznie jedno lub dwa czasopisma, 50®/o — trzy lub cztery. I?,?®/» — pięć lub sześć, 3,7®/o — więcej niż sześć czasopism. Spośród nauczycieli studiujących 21,1®/» czyta systematycznie jedno lub dwa czasopisma, 48,2®/o — trzy lub cztery, 14,9®/o — pięć lub sześć, 7,6®/o — więcej niż sześć czasopism. Nauczyciele nie studiujący czytają na ogół więcej.Z przeprowadzonej analizy czytelnictwa czasopism M. Rataj wyciąga optymistyczny wniosek. Badani nauczyciele czytali na ogół sporo, wykazywali zainteresowania czytelnictwem czasopism oświatowych, przedmiotowo-metodycznych, popularnonaukowych i naukowych, społeczno-kulturalnych i innych. Jest to czytelnictwo — stwierdza autor artykułu — sprzyjające rozwojowi nauczycieli, podnoszeniu poziomu ich kultury ogólnej i pedagogicznej.
eLBe

WYDAWNICTWA ZAGRANICZNE

NAD LEKTURĄ BIULETYNU BIBLIOTECZNEGO UNESCO
(w wersji francuskiej)

1968, nr 1: Nowy budynek Biblioteki Narodowej Literatury Zagranicznej w Mo
skwie. Autor artykułu: Margarita Rudomino, dyrektor tejże Biblioteki.Biblioteka powstała w r. 1921. Dziś jest wielkim ośrodkiem naukowym, liczy 3 500 000 tomów W 127 językach. Mieści się w nowoczesnym 8-piętrowym budynku o powierzchni 24 000 m^, stanowiącym ostatni wyraz budownictwa bibliotecznego. Oddano go do użytku w roku 1967 na 50-lecie Wielkiej Rewolucji Październikowej.

Nowy budynek Biblioteki Narodowej Literatury Zagranicznej w Moskwie
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Od roku 1925 Biblioteka prowadzi Wyższe Kursy Języków Obcych, organizuje także liczne kursy języków obcych w różnych instytucjach. Nauka języków odbywa się z pomocą urządzeń audiowizualnych. Zbiory audiowizualne (fonoteki, filmoteki, przezrocza) gromadzi w 39 językach.Biblioteka posiada różne sale wykładowe, koncertowe, projekcyjne, wystawowe, pracownię fotograficzną i kserograficzną oraz stację mikrofilmową. Organizuje wykłady o kulturze obcej, koncerty, spotkania z autorami, wyświetla filmy, urządza wystawy. Wydaje biuletyny, katalogi, bibliografie — łącznie około 16 000 stron rocznie. Prowadzi rozbudowany i sprawnie funkcjonujący dział informacyjno-bibliograficzny; liczba udzielonych w roku 1966 informacji bibliograficznych wynosiła 50 000.Obsługa czytelników jest w dużym stopniu zautomatyzowana. W niedalekiej przyszłości czytelnik będzie mógł otrzymać odbitkę każdego druku w ciągu kilku minut.Biblioteka prowadzi wymianę z 69 krajami. Ma połączenie dalekopisowe z innymi bibliotekami. Współpracuje z UNESCO i z FIAB.Zatrudnia (w końcu roku 1966) 557 pracowników, w tym 310 bibliotekarzy z wykształceniem uniwersyteckim; liczba pracowników administracyjnych wynosi 140.
1968, nr 5: Biblioteki a prawa człowieka. Autor artykułu: Frank Francis, dyrektor 

British Museum.Autor w oparciu o Powszechną Deklarację Praw Człowieka rozważa możliwości realizacji tych praw w zakresie oświaty i kultury i dochodzi do wniosku, że w odniesieniu do 2/3 ludności świata jest to jeszcze długa droga. Chodzi tu o kraje rozwijające się, o narody zamieszkujące kontynenty afrykański, azjatycki i południowo-amerykański. Mimo wielu trudności jednym z najpilniejszych i najbardziej porywających zadań naszego stulecia jest wykoncypowanie technik społecznych umożliwiających wcielenie w życie praw człowieka. Bibliotekarze, przekonani o potędze pisma i jego podstawowym znaczeniu dla rozwoju człowieka, mogą zdziałać bardzo wiele. Zwłaszcza wobec powszechnej świadomości, iż wychowanie, nauka i kultura są podstawą, a zarazem motorem rozwoju i że środki, dzięki którym realizowany jest rozwój i postęp człowieka, znajdują się w znacznej mierze w rękach tych, którzy wierzą w znaczenie i rolę słowa drukowanego.O ile w kręgu kultury zachodniej korzystanie ze słowa drukowanego stanowi integralną część życia człowieka, na co złożyły się długie wieki pracy, to nie mamy pewności, czy jest wskazane i możliwe przeniesienie tej struktury i doświadczeń na tereny, które znajdują się na początku drogi i w trakcie wzrostu, a których warunki są zupełnie inne. Wyłania się tedy konieczność krytycznej analizy środków i umiejętności, jakimi posługuje się biliotekarz w warunkach kultury europejskiej i takiej ich modyfikacji, aby przydawały się krajom cywilizacyjnie startującym w ich walce z analfabetyzmem, w rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.Istnieje przecież wielki problem rodzenia się ery elektronicznej. Wyraz mówiony lub śpiewany, któremu towarzyszy obraz mówcy lub śpiewaka, odzyskuje swą moc dzięki elektronice. Mimo niezaprzeczalnych walorów pisma, jako środka kształcenia i komunikacji, istnieje wyraźna potrzeba, abyśmy się zastanowili nad prawdopodobną jego przyszłością w nowej sytuacji, nad środkami, które nam oferuje nowoczesna technika, nad możliwością stosowania noWych metod przyciągania uwagi społeczeństwa, abyśmy się upewnili, że przekazywane przez nas treści pozwalają zrozumieć bogactwo i głębię naszego dziedzictwa kulturalnego.W każdym razie twierdzenie, że język i literatura, najszerzej pojęte, pozostają w defensywie — jest oczywistym absurdem.Jeśli zaś idzie o nasze przygotowanie zawodowe, powinniśmy się stale poddawać egzaminowi krytycznemu. Nie możemy poprzestać na przyjmowaniu zamówień. Musimy wyczuwać potrzeby publiczności, szczególnie w zakresie praw człowieka, oraz skutecznie działać na rzecz alfabetyzacji, na której opiera się wykonanie większości praw, zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Nie zapominajmy, że jeszcze dziś analfabetyzm utrzymuje ponad 700 milionów ludzi dorosłych na marginesie głównych wartości współczesnego życia.Niezbędne jest doświadczenie i współpraca bibliotekarzy, pedagogów, wydawców, drukarzy. Należy liczyć się z tym, że bibliotekarstwo skorzysta w szerokim zakresie ze zdobyczy postępu technicznego, który odciąży bibliotekarza w jego pracy technicznej; czasochłonna ta praca uniemożliwia mu przecież zastanowienie się nad swoim zawodem i ujrzenie swego miejsca w otaczającym świecie. Chodzi tu
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głównie о możliwości mechanizacji i bardziej racjonalnej organizacji pracy dzisiejszych bibliotek.Międzynarodowe organizacje pozarządowe, działające w dziedzinie bibliotekarstwa, jak: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Bibliotekarskich, Międzyna- rodowa. Federacja Dokumentacji, Międzynarodowa Rada Archiwów — powinny w pełni wykorzystać okazję i w ramach swego programu pracy skierować uwagę swych członków na: 1) wielkie problemy i nadzwyczajną skalę możliwości działania w krajach będących w stadium rozwoju, 2) konieczność wstawienia do programów szkół bibliotekarskich studium technik kształcenia właściwego dla poszczególnych regionów, 3) sposobność studiowania możliwości zastosowania szerokiego dorobku tych szkół w pracy dla narodów rozwijających się.
1969, nr 1: Rozwój bibliotek szkolnych w Ameryce Środkowej i w Panamie.W dniach od 29 lipca do 2 sierpnia 1968 r. w mieście Antigua w Gwatemali odbyło się spotkanie rzeczoznawców w dziedzinie rozwoju bibliotek szkolnych w Ameryce Środkowej zorganizowane przez UNESCO przy współudziale ministerstwa wychowania Gwatemali. Uczestniczyli w nim eksperci z Ameryki Środkowej, przedstawiciele ONZ, UNICEF i in. — pedagodzy i bibliotekarze.Obrady skupiały się wokół problemów bibliotek szkolnych, a mianowicie:— aktualna sytuacja bibliotek szkolnych w Ameryce Środkowej,— zasady polityki w dziedzinie bibliotek szkolnych,— środki, jakie należy podjąć dla zapewnienia bibliotekom szkolnym należnej im pozycji w narodowych systemach nauczania,— zapewnienie odpowiednich środków finansowych,— stan realizacji 5-letniego planu rozwoju bibliotek szkolnych i kształcenia bibliotekarzy w Ameryce Łacińskiej.Na zakończenie zebrani przyjęli sprawozdanie, na które złożyły się następujące rozdziały:1. Analiza głównych czynników, które wpływają na rozwój bibliotek szkolnych w Ameryce Środkowej.2. Funkcje bibliotek szkolnych w procesie wychowawczym.3. Planowanie służb bibliotecznych.4. Podstawy organizacyjne krajowej sieci bibliotek szkolnych.5. Kształcenie i funkcje personelu bibliotek szkolnych.6. Finansowanie bibliotek szkolnych.7. Biblioteka pedagogiczna.8. Kształcenie w zakresie bibliotekarstwa w zakładach kształcenia nauczycieli.Wyniki tego spotkania można ogólnie ująć, jak następuje:1. Uświadomiono sobie doniosłość roli, jaką biblioteka szkolna może pełnić w procesie nauczania oraz płynący stąd pożytek ogólnowychowawczy.2. Rozmiary, struktura i warunki funkcjonowania krajowej sieci bibliotek szkolnych, włączonych do systemu nauczania, powinny być precyzyjnie określone.3. Uczestnicy zebrania opracowali wzorcowy plan rozwoju służb bibliotecznych w Ameryce Środkowej, który składa się z analizy istniejącej sytuacji, wykazu potrzeb i definicji pożądanych celów.4. Powzięli oni wyraźną koncepcję planu rozwoju bibliotek szkolnych w Hondurasie, który to plan dotyczy całego regionu Ameryki Środkowej.5. Niektóre organizacje uczestniczące w spotkaniu zgłosiły gotowość udzielenia bibliotekom szkolnym pomocy finansowej.6. Sformułowano zalecenia pod adresem UNESCO i państw członkowskich oraz UNICEF i innych organizacji, dotyczące opracowania planu wzorcowego na szczeblu krajowym.

MAKARY SIERADZKI

kronika^^
XII DNI KSIĄŻKI I PRASY TECHNICZNEJ

Otwarciem centralnej wystawy książek i czasopism w auli Politechniki Warszawskiej 
zainaugurowane zostały w dniu 6 października 1969 r. XII Dni Książki i Prasy Technicznej, 
nad którymi protektorat objął wiceprezes Rady Ministrów — Eugeniusz Szyr.

Wystawę otworzył przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki — prof, dr J. Kacz
marek.
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STAN REALIZACJI WNIOSKÓW W SPRAWACH ROZWOJU ŻYCIA KULTURALNEGO — 
TEMATEM POSIEDZENIA PREZYDIUM ZG ZW. ZAW. PRACOWNIKÓW KULTURY 
I SZTUKI

stan realizacji wniosków zgłoszonych w środowisku pracowników kultury w toku 
dyskusji przed V Zjazdem PZPR był tematem posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki, które w dniu 17.IX.I969 r. obrado
wało w Warszawie. Na posiedzeniu wiceminister Kultury i Sztuki Zygmunt Garstecki 
zapoznał uczestników posiedzenia z podjętymi przez resort decyzjami, zmierzającymi do 
zapewnienia jak najlepszych warunków rozwoju życia kulturalnego. Do węzłowych punk
tów projektu resortowego planu na lata 1971—75 należy m. in. rozwój sieci domów kultury 
i bibliotek. Istotnym krokiem w realizacji wniosków przedzjazdowych jest przygotowanie 
projektu systemu kształcenia bibliotekarzy. Pozwoli to — stwierdził wiceminister Z. Gar
stecki — na uzyskanie w najbliższych latach odpowiednich kwalifikacji przez ogół pra
cowników bibliotek.

MIĘDZYWOJEWÓDZKA KONFERENCJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH

W dniach 12—13 września 1969 r. odbyła się w Olsztynie konferencja pracowników 
bibliotek pedagogicznych na temat: „Praca czytelni w bibliotece pedagogicznej”. Uczest
niczyli w niej bibliotekarze z województw: białostockiego, olsztyńskiego i warszawskiego. 

FINAŁ VI OGOLNOWOJSKOWEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „W SŁUŻBIE OJCZYZNY”

W dniu 4 października 1969 r. odbył się w Garnizonowym Klubie Oficerskim w Opolu 
finał VI Ogólnowojskowego Konkursu Czytelniczego „W służbie Ojczyzny” z okazji 25-le- 
cia PRL. Organizatorem imprezy finałowej był Główny Zarząd Polityczny Wojska Pol
skiego, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, Zarząd Polityczny Śląskiego 
Okręgu Wojskowego, Towarzystwo Przyjaciół Opola, Dowództwo Garnizonu Opole.

KRAJOWA NARADA DZIAŁACZY STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO W SPRAWIE 
ROZWOJU SPOŁECZNEGO RUCHU CZYTELNICTWA I BIBLIOTEKARSTWA

W dniach 11 i 12 października 1969 r. odbywała się krajowa narada działaczy Stron
nictwa Demokratycznego na temat zadań aktywu SD w dziedzinie rozwoju społecznego 
ruchu czytelnictwa i bibliotekarstwa. Narada zorganizowana została w Chełmnie woj. 
bydgoskie, przez Centralny Komitet SD przy współudziale Wojewódzkiego Komitetu SD 
w Bydgoszczy i Powiatowego Komitetu SD w Chełmnie. Wzięli w niej udział członkowie 
Centralnej Grupy Doradczej d/s Kultury i Sztuki przy CK SD oraz aktyw terenowy 
wojewódzkich komitetów SD. Na program narady złożyły się m. in. następujące referaty: 
Romana Kaczmarka, dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi, na 
temat: ,,Zadania aktywu SD w dziedzinie rozwoju społecznego ruchu czytelniczego” oraz 
Teodora Błachowiaka, dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Toruniu na temat: 
,,Osiągnięcia woj. bydgoskiego w czytelnictwie”.

VIII RYBNICKIE DNI LITERATURY

Po raz ósmy odbyły się w dniach 28.IX.—10.X.1969 r. tradycyjne Dni Literatury. 
W czasie tegorocznych Dni zorganizowano ponad 100 spotkań literackich, w których 
wzięli udział zarówno pisarze z woj. katowickiego, jak i innych województw, pisarze 
radzieccy oraz łużyccy z NRD.

III DNI KSIĄŻKI „CZŁOWIEK—Świat—POLITYKA”

w dniu 15 września 1969 r. odbyło się pod przewodnictwem wiceministra Kultury i Sztu
ki Kazimierza Rusinka posiedzenie Komitetu Organizacyjnego III Dni Książki „Człowiek— 
Świat—Polityka”. Na posiedzeniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Komitetu Central
nego PZPR, NK ZSL, CK SD, Wojska Polskiego, organizacji młodzieżowych i społecznych, 
instytucji centralnych zainteresowanych upowszechnianiem książki i czytelnictwa, powo
łany został Krajowy Komitet Dni Książki „Człowiek—Świat—Polityka” w składzie: 
Przewodniczący: Lucjan Motyka — Minister Kultury i Sztuki.
Członkowie: Edward Adamiak — Z-ca Przewodniczącego Komitetu d/s Radia i Telewizji, 

Wiesław Adamski — Sekretarz CRZZ
Wiesław Bek — Z-ca Kierownika Biura Prasy КС PZPR 
Edmund Gawin — Sekretarz Generalny TWP
Manfred Gorywoda — Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej ZSP 

Mieczysław Grabek — Kierownik Wydziału Propagandy i Prasy NK ZSL 
Emil Herbst — Dyrektor Zjednoczenia Upowszechnienia Prasy i Książki „Ruch”
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Edward Kopyt — Dyrektor Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek 
MKiS

Stanisław Kosicki — Z-ca Kierownika Wydziału Propagandy i Agitacji КС PZPR 
Jan Łysek — Sekretarz Zarządu Głównego ZMW
Kazimierz Majerowicz — Dyrektor Centrali Księgarstwa „Dom Książki”
Andrzej Majkowski — Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego ZMS
Stanisław Mojkowski — Redaktor Naczelny „Trybuny Ludu”, Przewodniczący ZGł.

SDP
Helena Mikrut — Z-ca Naczelnika KG ZHP
Ryszard Paciorkowski — St. instruktor Wydziału Propagandy i Agitacji КС PZPR 
Kazimierz Rusinek — Wiceminister Kultury i Sztuki
Piotr Stefański — Kierownik Zespołu Prasy, Informacji i Szkolenia CK SD 
Aleksander Syczewski — Z-ca Kierownika Wydziału Kultury КС PZPR 
Edward Szpitel — Z-ca Szefa GZP WP
Stanisław Wroński — Prezes Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza”
Edward Zachajkiewicz — Wiceminister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 
Stanisław Żmijewski — p.o. Dyrektor Departamentu Wydawnictw MKiS

Powołane zostały również następujące robocze zespoły Krajowego Komitetu Dni Książ
ki ,,Człowiek—Świat—Polityka”:
— Zespół Księgarsko-Wydawniczy (Przewodniczący: Stanisław Żmijewski z-ca Przewodni

czącego: Kazimierz Majerowicz),
— Zespół Upowszechniania Czytelnictwa (Przewodniczący: Stanisław Wroński, z-ca Prze

wodniczącego: Ryszard Paciorkowski),
— Sekretariat Krajowego Komitetu Dni (w składzie: Edward Kopyt i Lucjan Biliński).

•
L. B, i M. K.

Żałobnej
karły

ANIELA SWENDERSKA 
1901—1969W dniu 11 maja 1969 r. zmarła nagle Koleżanka Aniela Swenderska, długoletnia kierowniczka Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Starym Borku, pow. Kołobrzeg. Pracę w tej Bibliotece rozpoczęła 1 VII 1953 r. i wierną jej pozostała do końca.

■ iJ ł»>l :< ki'i
A. PRZEPISY OG(5LNE

MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM KULTURALNO-OŚWIATOWE

Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1969 r. zmie
niające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowi
cach. Dz. Urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższ. nr A-14, poz. 119.

Zmiana zarządzenia w sprawie struktury organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego dotyczy 
utworzenia w tym Uniwersytecie Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego. Do 
Studium tego stosuje się przepisy zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 czerw
ca 1965 r. w sprawie utworzenia na uniwersytetach międzywydziałowych studiów kulturalno- 
oświatowych (Dz. Urz. Min. Szkoln. Wyższ. nr 8, poz. 57).
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SZKOŁY WYŻSZE

Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 1969 r. w sprawie 
trybu i zasad działania oraz składu Komisji Kwalifikacyjnej. Dz. Urz. Min. Ośw. 1 Szk. 
Wyższ. nr A-9, poz. 90.

Komisja Kwalifikacyjna opiniuje wnioski rektorów w sprawie zwalniania mianowanych 
pracowników naukowo-dydaktycznych z zajmowanych stanowisk w szkołach wyższych (nad
zorowanych przez Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego) — z powodu: 1) nieprzydat
ności do pracy naukowo-dydaktycznej w szkole wyższej albo: 2) zmian organizacyjnych 
uniemożliwiających dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku. Komisja 
opiniuje również wnioski w wyż. wym. sprawach dotyczące bibliotekarzy dyplo
mowanych (powołanych w drodze mianowania) w szkołach wyższych.

Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 grudnia 1968 r. w sprawie 
zasad opracowywania i finansowania jednolitego planu badań naukowych, przyjmowania i wy
konywania zleconych prac naukowo-badawczych, nankowo-usługowych i usługowych oraz 
przyznawania nagród z funduszu rektorskiego w szkołach wyższych podległych nadzorowi Mi
nistra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Dz. Urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższ. nr A-11, poz. 97.

Prace naukowo-badawcze w szkołach wyższych prowadzone są w ramach jednolitego 
planu badań naukowych (niezależnie od sposobu i źródeł finansowania), który opracowuje 
się na okresy 5-letnłe i roczne. Jednolity plan badań naukowych obejmuje również „stałe
prace w zakresie informacji naukowej i działalności bibliotek”.B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE
BIBLIOTEKARZE DYPLOMOWANI A — SZKOŁY WYZSZE

BIBLIOTEKI SZKOLNE

Zarządzenie Nr 39 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 maja 1969 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków i trybu ustalania kwalifikacji zawodowych nauczycieli i wycho
wawców zatrudnionych w szkołach i innych placówkach kształcenia oraz internatach i bur
sach podległych Ministrowi Kultury i Sztuki. Dz. Urz. Min. Kult. 1 Szt. nr 4, poz. 32.

Jest to prawny akt wykonawczy do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
25 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych pla
cówek kształcenia oraz internatów i burs podległych Ministrowi Kultury i Sztuki (Dz. U. 
nr 16, poz. 75). Zarządzenie dotyczy również nauczycieli 1 wychowawców w studiach kultu
ralno-oświatowych i bibliotekarskich (zatrudnionych w w3Tniarze wyższym niż połowa obo
wiązkowego wymiaru godzin) oraz w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Ja
rocinie i Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie. 
Przepisy zarządzenia określają zasady i tryb odbywania praktyki pedagogicznej, składania 
egzaminu kwalifikacyjnego, oceny kwalifikacyjnej, a także ustalania kwalifikacji zawodo
wych w trybie wyjątkowym.
BADANIA NAUKOWE zob. Część A — SZKOŁY WYŻSZE TEZAR

KOMUNIKAT

Zarządzeniem Ministra lOśwlaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 186» r. 
(DU-5-0142-67/69) dotychczasowa Katedra Bibliotekoznawstwa, działająca od 1956 r. na Wy
dziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego im, Bolesława Bieruta, przekształcona 
została z dniem 1 maja 1969 r. na Instytut Bibliotekoznawstwa. Decyzją rektora Uczelni 
dyrektorem Instytutu z dniem 1 września 1969 r. mianowany został prof, dr Antoni Knot.

W roku akademickim 1969/70 w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocław
skiego kształcić sią będzie 520 studentów (stacjonarnie 229, zaocznie 291).



Cena zł 5.—

UWAGA, PRENUMERATORZY BIBLIOTEKARZA!

Administracja Wydawnictw 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

przypomina uprzejmie o odnowieniu prenumeraty 
na rok 1970

Prenumerata roczna miesięcznika BIBLIOTEKARZ wynosi 
zł 60.— (cena jednostkowa numeru zł 5.—); 
miesięcznika PORADNIK BIBLIOTEKARZA — zł 48.— (cena 
jednostkowa numeru zł 4.—);
kwartalnika PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY (wraz z dodatkiem 
„Przegląd Piśmiennictwa o Książce”) — zł 96.— (cena jednost
kowa numeru zd 24.—).

Przypominamy zarazem, że wj^at na prenumeratę wymienionych 
czasopism na rok 1970 dokonywać należy według podanych wyżej 
stawek — na konto: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Admi
nistracja Wydawnictw, Warszawa, Konopczyńskiego 5/7. NBP IV O/M 
25519-13552, lub PKO 1-9-220956, z wyraźnym uwidocznieniem tytułu 
wiwaty.

KOMUNIKAT
Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 19.1.1970 r. zostaje zmieniony nu
mer konta. Obecne brzmienie: NBP IV O/M 1551-9-46043. Prosimy o uw
zględnianie tej zmiany przy dokonywaniu wpłat po podanym terminie.

INDEKS 35451

Adres redakcji 1 administracji: Warszawa, ul. Konopczyńskiego 9/7 
Wojskowe 2^akłady Graficzne. Zam. 1266. Pap. druk. sat. V. 70 g. B-1. Obj. 2 ark. 
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