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BIBLIOTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Nr 11/12 WARSZAWA ROK XXXVI

w SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN LENINA

Kiedy czytamy i studiujemy dzieła, artykuły i przemówienia W. I. Lenina, nie 
zawsze zastanawiamy się skąd bierze się лг nich jego mądrość, erudycja i wielka 
zdolność przewidywania. Co było powodem, że nasza epoka wydała tak niezwykle 
prostego i ludzkiego, a zarazem najmądrzejszego i najbardziej przewidującego czło
wieka? Jednym z wielu źródeł ukształtowania się osobowości Lenina jako czło
wieka i rewolucjonisty było nabycie głębokiej i wszechstronnej wiedzy, którą 
w pierwszym rzędzie czerpał z książek.

Może nic tak nie sprawiało Leninowi przyjemności jak dobra i pożyteczna 
książka. Towarzyszyła ona mu przez całe życie, Z książki i z bibliotek korzystał 
on nawet w najtrudniejszych okresach swego życia — w warunkach konspiracji, 
w więzieniu, na zesłaniu.

Już w pierwszych latach młodzieńczych światopogląd Lenina kształtował się 
m.in. pod wpływem rewolucyjno-demokratycznej literatury. W niej szukał od
powiedzi na nurtujące go problemy. Dlatego wiele czytał. Szczególnie wykazywał 
dużą znajomość klasycznej literatury rosyjskiej. Przeczytał wszystkie utwory 
Puszkina, Lermontowa, Gogola, Turgieniewa, Niekrasowa, Sałtykowa-Szczedrina, 
Lwa Tołstoja i innych. „Przesiąkł” rewolucyjnym duchem utworów Bielińskiego, 
Hercena, Czernyszewskiego, Pisariewa, Dobrolubowa. Wiele utworów czytał po 
kilka razy. Np. książkę Czernyszewskiego pt. „Co robić?” przeczytał latem 1888 r. 
pięciokrotnie i zawsze znajdował w niej nowe wzruszające myśli. Literaturę znał 
niemalże od podszewki, czego przykładem jest recytowanie poematów Niekrasowa 
z pamięci.

Mając lat 17, po wydaleniu z uniwersytetu kazańskiego, Lenin został zesłany 
do wsi Kokuszkino. I tu na zesłaniu, nie zaniedbuje swej edukacji, pilnie studiu
je literaturę społeczną, polityczną, ekonomiczną i statystykę. Dzięki krewnym 
otrzymuje z Kazania książki wypożyczone dla niego z biblioteki. Wspomni on 
później, „że nigdy już więcej w moim życiu, nawet w więzieniu w Petersburgu 
i na Syberii, nie czytałem tyle, ile w ciągu roku zesłania mnie do wsi Kokuszki
no. Czytałem zapamiętale od wczesnego ranka do późnych godzin”.i

Lenin spędzał bardzo dużo czasu w bibliotekach i bardzo cenił sobie dobro 
tych placówek. Niekiedy jeździł do różnych miast specjalnie po to, by pracować 
w którejś z bibliotek. Znał on doskonale biblioteki petersburskie i moskiewskie. 
W ciągu swego życia Lenin korzystał z 40 z górą największych bibliotek Rosji 
i Europy Zachodniej. „Kiedy mieszkał w Samarze — wspomina N. K. Krupska — 
wypoż;yczał z biblioteki bardzo dużo książek. Po przyjeździe do Pitra całymi

*) Voprosy Literatury 19.57 nr 8 s. 133.
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dniami przesiadywał w Bibliotece Publicznej... Nawet gdy przesiadywał w więzie
niu, siostra przynosiła mu książki z biblioteki. Robił on z tych książek wyciągi”?

Szczególnym upodobaniem Lenin darzył Bibliotekę Muzeum Rumiancewa 
w Moskwie (obecnie Państwowa Biblioteka im. W. Lenina). Lubił w niej prze
bywać, gdzie od 1893 r. pracował w jej czytelni. 1.IX.1920 r. zwróci się do niej 
z prośbą: „Jeżeli przepisy zabraniają wypożyczania do domu wydawnictw infor
macyjnych [w tym wypadku chodziło o słowniki — Z.K.], to czy nie można by 
otrzymać na wieczór, na noc, kiedy biblioteka jest zamknięta. Na rano zwrócę”? 
Będąc w Petersburgu, gdzie rozwijał działalność rewolucyjną wśród robotników, 
Lenin zalecał tworzyć biblioteki, dużo czytać książek i to czytać z planem.

W ten sposób dochodzimy do wniosku, że Lenin od wczesnej młodości był gor
liwym czytelnikiem i miłośnikiem książki. W kraju czy na wygnaniu, w więzieniu 
czy na wolności, przed i po Rewolucji nie rozstawał się z książką. W czasie swe
go pobytu za granicą dobierał takie ośrodki, w których biblioteki stały na wyso
kim poziomie i mogły być dla niego właściwym warsztatem pracy. Wiele czasu 
spędzał Lenin w bibliotekach Londynu, Berlina, Paryża, Kopenhagi, Berna, Zury
chu, Wiednia, Krakowa, obserwując je nie tylko od strony obsługi czytelnika, ale 
również jej organizacji. Korzystając z tych ośrodków, Lenin zbierał i studiował 
zagraniczną literaturę do swoich prac. Np. pisząc swe dzieło „Materializm a em
piriokrytycyzm” przestudiował setki książek z dziedziny filozofii, nauk matema
tyczno-przyrodniczych w językach niemieckim, francuskim, angielskim i rosyj
skim. Pracując nad tym dziełem korzystał z księgozbiorów Biblioteki Cesarskiej 
w Berlinie, Biblioteki Narodowej w Paryżu i British Muzeum w Londynie. Przy 
napisaniu swej książki „Rozwój kapitalizmu w Rosji” (1899 r.) musiał korzystać 
z 583 książek, ria które powołuje się w swym dziele. Tak więc Lenin traktował 
biblioteki jako podstawę swojego warsztatu pracy.

Lenin rozumiał i oceniał zadania bibliotekarstwa daleko szerzej niż tylko 
2 punktu widzenia swoich indywidualnych zainteresowań. Niejednokrotnie powta
rzał, iż stan bibliotekarstwa jest jednym z mierników poziomu kulturalnego kraju. 
„Sprawę bibliotek — pisała Krupska — brał on bardzo głęboko do serca. Sam 
pracował stale w bibliotekach, toteż wiedział, widział, jak strasznie zacofany jest 
nasz kraj w te| dziedzinie. Jeszcze w roku 1913 marzył, aby ogromne biblioteki, 
liczące setki i miliony tomów, udostępnić masom, tłhmowi, ulicy”.'*

Lenin wypowiadał pogląd, że biblioteka i świetlica, w początkowym okresie po 
zwycięstwie rewolucji, będą jedynymi instytucjami politycznego wychowania mas. 
W artykule pt. „Co .można zrobić dla oświaty ludowej” (Raboćaja Pravda 1913 
nr 5) Lenin pisał, że chlubę i sławę biblioteki publicznej należy „widzieć nie 
w tym, ile posiada białych kruków, ile jakichś wydań z XVI wieku lub rękopisów 
z X wieku, lecz w tym, jak szeroko obiegają książki wśród ludu, ilu zdobyto 
nowych czytelników, jak szybko czyni się zadość każdemu zapotrzebowaniu na 
książkę, ile książek wypożyczono do domu...”

Po zwycięstwie Rewolucji, Lenin jako organizator i przywódca państwa ra
dzieckiego, mimo nawału pracy i ważkich problemów politycznych, znajdował 
czas, aby systematycznie, rzeczowo śledzić rozwój bibliotekarstwa w kraju Rad. 
Istnieje wiele dokumentów, pod którymi widnieje podpis Lenina normujący spra
wę bibliotek. „Od pierwszej chwili przewrotu — mówił Łunczarskij — nurtowało 
go zagadnienie bibliotek i wydawnictw. Zaraz w pierwszą noc po zdobyciu Zimo
wego Pałacu, około godz. 4-ej lub 5-ej nad ranem, gdy mianowano mnie komi-

*) Co pisał i mówił L,enin o bibliotekach — 1950 s. 12.
«) Lenin W. I.: Dzieła T. 35 (W-wa 1957) s. 436.
O Co pisał i mówił Lenin o bibliotekach, s. 8.
■) Lenin W. I.: Dzieła T. 19. (W-wa 1950) s. 275.
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sarzem oświaty, odciągnął mnie na bok [Lenin — Z.K.j i powiedział; „Postarajcie 
się zwrócić uwagę w pierwszym rzędzie na biblioteki. Trzeba przejąć od postępo
wych, burżuazyjnych państw te wszystkie formy szerokiego upowszechnienia 
książek bibliotecznych, które zostały przez nie wypracowane. Należy jak najprę
dzej udostępnić książkę masom”?

W latach 1917—1921 interesuje się Lenin osobiście zagadnieniem rozbudowy 
sieci bibliotecznej. W tym celu korzysta z porad i przysłuchuje się opinii specja- 
ustów-bibliotekarzy, udziela wskazówek i rad Ludowemu Komisarzowi Oświaty. 
Dzięki Leninowi naszkicowany został program rozbudowy bibliotekarstwa w ZSRR, 
Lenin mocno podkreślał, że biblioteki powinny przy odpowiedniej organizacji 
spełniać funkcje polityczne i oświatowe. Mówiąc o walce z analfabetyzmem i o eli
tarności bibliotek w Rosji carskiej — Lenin na I Ogólnorosyjskim Zjeździe po
święconym sprawom oświaty pozaszkolnej (1919 r.) powiedział: „Musimy wyko
rzystać te książki, które mamy, i przystąpić do tworzenia zorganizowanej sieci 
bibliotek, które pomogłyby ludowi wykorzystać każdą posiadaną przez nas książ
kę — nie stwarzać równoległych organizacji, lecz stworzyć jednolitą, planowo dzia
łającą organizację”.’

W myśl zaleceń Lenina, w r. 1920 Rada Komisarzy Ludowych wydała dekret 
„O centralizacji bibliotekarstwa w RFSRR”, który ustalał jednolitą sieć bibliotecz
ną podległą Głównemu Komitetowi Polityczno-Oświatowemu (Glawpoliprosvet). 
Celem wprowadzenia w życie tej dyrektywy powołano Centralną Międzyresortową 
Komisję Biblioteczną. Dużo uwagi Lenin poświęcał zaopatrzeniu bibliotek w wy
dawnictwa, organizacji udostępniania księgozbiorów, koordynacji prac poszcze
gólnych bibliotek, wymianie, stwierdzał potrzebę planowości i racjonalizacji pracy 
w bibliotece. Ze szczególną mocą Lenin podkreślał wprowadzenie do bibliotekar
stwa radzieckiego wszystkich udoskonaleń stosowanych w bibliotekach zagranicz
nych, takich jak np, w Szwajcarii, St. Zjednoczonych, Szwecji, Finlandii, Niem
czech i innych krajach.

W ten sposób widzimy Lenina nie tylko jako autora klasycznych dzieł, które 
wniosły przełom w dzieje naukowej myśli socjalizmu, jako twórcę i przywódcę re
wolucji, genialnego uczonego i wielkiego męża stanu, ale również Lenina jako pro
pagatora książki i organizatora bibliotekarstwa,

KAZIMIERZ ZIELIŃSKI

JAN WOŁOSZ
Instytut Książki i Czytelnictwa
Warszaw’a

PROBLEMY BIBLIOTEKARSTWA WIEJSKIEGO 
NA SYMPOZJUM W TATRZAŃSKIEJ ŁOMNICY

o Sympozjum w Tatrzańskiej Łomnicy na Słowacji, które odbyło się w końcu 
maja br. i poświęcone było problemom bibliotekarstwa wiejskiego w krajach eu
ropejskich, pisałem już w krótkiej notatce w 7/8 numerze Bibliotekarza zapowia
dając obszerniejszą relację w terminie późniejszym. Chciałbym zatem wywiązać 
się z podjętego zobowiązania.

Wystąpienia na Sympozjum potwierdziły znany powszechnie fakt, że dynamicz
ny rozwój współczesnego bibliotekarstwa nie jest jednoznaczny z niwelacją dys
proporcji w upowszechnianiu książki i czytelnictwa we współczesnych społeczeń-

•) Przemówienie na jubileuszowym posiedzeniu GIZ. Książka o książce 1924 nr 5-6 s. 7.5. 
’) Lenin W. I.: Dzieła T. 29. (W-wa 1956) s. 330.
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stwach. Nadal obok rejonów nasyconych placówkami bibliotecznymi istnieją re
jony pod tym względem upośledzone. Linie podziału między tymi rejonami po
krywają się z reguły z granicami terenów miejskich i wiejskich. W środowisku 
wiejskim mamy do czynienia nie tylko z większymi odległościami do bibliotek, 
lecz róvznież z mniejszymi i uboższymi księgozbiorami, gorszymi i źle wyposażo
nymi lokalami, znacznie bardziej dotkliwie odczuwanym niedostatkiem funduszów 
oraz z niedostatecznie przygotowanymi do swej pracy bibliotekarzami.

Mimo, iż znakomita większość referatów miała charakter informacji o zasa
dach organizacji i działalności bibliotek wiejskich w poszczególnych krajach, przy 
czym informacje te starano się przedstawić w najkorzystniejszych barwach, to 
jednak nie ukrywano, że stan i działalność bibliotek wiejskich we wszystkich kra
jach jest niezadowalająca. Stosunkowo najpomyślniejszą sytuację mają biblioteki 
wiejskie w krajach socjalistycznych. Przy niewątpliwych osiągnięciach bibliote
karstwa w Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich, kraje socjalistyczne po
siadają jednak najgęstsze sieci bibliotek wiejskich, a osiągane przez nie rezultaty 
czytelnicze budziłj’- podziw i niedowierzanie u bibliotekarzy zachodnich. W Austrii, 
w niektórych rejonach NRF, Francji, Holandii i innych krajów zachodnich bądź 
to w ogóle nie ma bibliotek wiejskich, bądź też istnieją ich pierwociny w postaci 
odpowiedników naszych punktów bibliotecznych. W niektórych krajach zachod
nich biblioteki zakładane są w miejscowościach liczących powyżej 5 lub nawet 
10 tys. mieszkańców. Praktycznie rzecz biorąc oznacza to, że nie tylko wsie, ale 
i niektóre małe miasta pozbawione są bibliotek. Należy jednak dodać, że brak 
stałych bibliotek częściowo zastępuje się bibliobusami. W tej dziedzinie duże 
osiągnięcia ma Wielka Brytania, NRF i Francja. Jednakże bibliobus obsługiwany 
nawet przez wykwalifikowanego bibliotekarza nie jest w stanie zastąpić działal
ności stałej biblioteki w środowisku.

Trudności w zakładaniu i działalności bibliotek wiejskich wynikają przede 
wszystkim z rozproszenia terytorialnego rejonów wiejskich oraz słabości ekono
micznej organów administracji lokalnej, które zwłaszcza w przypadku samorzą
dów na zachodzie nie są w stanie dostatecznie finansować działalności bibliotek. 
Stąd też w centrum uwagi bibliotekarzy znajduje się sprawa modelu placówki 
bibliotecznej dla rejonów wiejskich, który by spełniał postulaty pełnego zaspoka
jania potrzeb czytelniczych, także w zakresie rzadziej wykorzystywanej literatury 
naukowej i fachowej, oraz niskich kosztów działalności tej placówki. Nic jednak 
nie wróży szybkiego znalezienia uniwersalnego panaceum na wszelkie trudności 
bibliotekarstwa wiejskiego. Tymczasem dokonujące się przeobrażenia rejonów 
wiejskich w związku z procesami urbanizacji, migracją do miast, wprowadzaniem 
do rolnictwa postępu technicznego oraz szerokiego wykorzystywania osiągnięć 
nauk rolniczych — przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na książki na 
wsi. W dużej mierze chodzi tu o zaspokojenie potrzeb ludności wykształconej, po
szukującej konkretnych książek do rozwiązywania problemów praktycznych zwią
zanych z produkcją rolną — z jednej strony, a z drugiej — wynikających z wa- 
warunków życia we współczesnym społeczeństwie. A więc chodzi tu o książki 
wartościowe, zróżnicowane pod względem treści i formy i dostosowane dc kon
kretnych potrzeb danego środowiska. Możliwości zaspokajania tych potrzeb są 
ograniczone wysokimi kosztami usług bibliotecznych. Rozproszenie terytorialne 
łącznie ze stale malejącymi odsetkami ludności wiejskiej, migrującej do miast, 
nie stanowi zachęty do zakładania bibliotek z licznym i bogatym księgozbiorem 
w poszczególnych miejscowościach. I w tym właśnie tkwi podstawowa trudność 
bibliotekarstwa wiejskiego.

Nie oznacza to mimo wszystko, że rezygnuje się z wysiłków zaopatrzenia miesz
kańców w książki i biblioteki. Stosowane rozwiązania zmierzają w dwóch kie
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runkach. W krajach socjalistycznych dąży się do lokalizacji niewielkich placówek 
w możliwie każdej miejscowości, przy czym zakłada się uzupełnienie tej działal
ności przez biblioteki większe, nadrzędne w ramach sieci bibliotek publicznych, 
zwłaszcza w zakresie dostarczania piśmiennictwa naukowego i fachowego, rzadziej 
wykorzystywanego przez czytelników. W krajach zachodnich natomiast zadaniem 
dostarczania książek do rejonów wiejskich obarcza się większe biblioteki pełnią
ce funkcje central w ramach określonego rejonu, które wykorzystują w tym celu 
bibliobus lub formę naszych punktów bibliotecznych.

Geneza tych rozwiązań wywodzi się z tradycji bibliotekarstwa europejskiego 
i anglosaskiego, o czym przypomniał w swym referacie Istvan Sallai z Biblioteki 
Narodowej w Budapeszcie. Już w swoich początkach biblioteki anglosaskie były 
pomyślane jako duże publiczne biblioteki naukowe, które miały umożliwiać lu
dziom w drodze samokształcenia zdobycie wiedzy i tym samym osiąganie wyższej 
pozycji zawodowej i społecznej. Piśmiennictwo naukowe stanov/ilo zasadniczą 
część ich księgozbiorów. Natomiast w Europie początki bibliotek publicznych 
powstawały w wyniku koncesji warstw uprzywilejowanych, które dostrzegały po
trzebę oświaty elementarnej dla ludności wiejskiej i proletariatu miejskiego. Na 
tej zasadzie zakładano biblioteki i czytelnie ludowe z nielicznym i ubogim księgo
zbiorem, w którym nie było miejsca dla piśmiennictwa naukowego, natomiast zna
lazła się w nim łatwa i prosta literatura piękna o „budującej” treści.

Obecnie sytuacja w zakresie bibliotekarstwa wiejskiego zmieniła się gruntow
nie, niemniej jednak elementy tradycji nadal funkcjonują w świadomości biblio
tekarzy. W krajach socjalistycznych dążenie do udostępniania książki wszystkim 
mieszkańców kraju bez względu na ich miejsce zamieszkania przyczyniło się do 
założenia wielu małych bibliotek wiejskich, których księgozbiory miały być pro
gramowo uzupełniane trudniejszymi i cenniejszymi pozycjami z bibliotek nad
rzędnych w ramach wypożyczania międzybibliotecznego lub dopożyczania komple
tów. Już chociażby na podstawie efektów realizacji tej zasady w naszym kraju 
orientujemy się, że z różnych względów nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów.

I dlatego nie tylko w krajach zachodnich, lecz również u nas aktualne są po
szukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych. W ostatnich latach przybrały one 
kierunki centralizacyjne w bibliotekarstwie wiejskim, polegające na organizowa
niu -większych bibliotek rejonowych z dobrze zaopatrzonymi księgozbiorami (rów
nież w piśmiennictwo naukowe i fachowe) i wykwalifikowanymi bibliotekarzami. 
Widać w tym zapożyczenia ze wzorów anglosaskich. Przedsięwzięcia w tym kie
runku podejmuje się w NRD, w Czechosłowacji i na Węgrzech. Sprowadzają się 
one do organizowania większych bibliotek rejonowych, obsługujących mieszkań
ców kilku gmin, lub też wzmocnienia bibliotek powiatowych w zakresie litera
tury naukowej i fachowej. Ponadto dąży się do zaopatrzenia tych placówek w środ
ki transportu i obarczenia ich obowiązkiem dostarczania i częstej wymiany ksią
żek w punktach bibliotecznych, lokowanych w klubach, świetlicach i innych in
stytucjach. Przy tych zamierzeniach bierze się pod uwagę względy ekonomiczne 
i interesy czytelników. Wychodzi się z założenia, że w małych miejscowościach 
zasadnicze znaczenie ma nie tyle liczba książek, co ich odpowiedni dobór i od
powiednia informacja bibliotekarza. Ponadto dąży się do scentralizowania opraco
wania zbiorów w ramach powiatu. Pozwala to oszczędzić czas, a tym samym 
obniżyć koszty działalności bibliotek. Umożliwia to również bardziej racjonalne 
kształcenie mniejszej liczby bibliotekarzy i pełniejsze wykorzystanie ich kwali
fikacji.

Wszystkie te poczynania są bardzo charakterystyczne dla obecnej sytuacji bi
bliotekarstwa wiejskiego. Znamienne jest zwłaszcza dążenie do rozbudowy księgo
zbiorów bibliotek pełniących funkcje powiatowych. Wypływa ono z potrzeb śro-
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dowiska wiejskiego w zakresie książki, wiąże się ze wzrostem pozioinu wykształ
cenia ludności wiejskiej i zróżnicow’-anła się poziomu zainteresowań czytelniczych.. 
Zjawiska te występują przede wszystkim w krajach szybko rozwijających się.

Ilustrację tych zmian może stanowić bibliotekarstwo wiejskie w NRD. Daw
niej w rejonach wiejskich funkcjonowały biblioteki ludowe „Volksbiicherei”. 
W NRD zrezygnowano z tej nazwy na rzecz „Bibliothek”, co wiąże się ze zmia
nami organizacyjnymi i zmianami funkcji bibliotek. Obecnie organizuje się tam 
biblioteki centralne obsługujące mieszkańców kilku gmin. Jednak i to rozwiąza
nie nie zadowala w pełni bibliotekarzy z NRD.

W świecie bibliotekarskim ugruntowuje się również przekonanie, że biblioteki 
wiejskie nie mogą rozwijać swej działalności i zadowalająco realizować swych funk
cji w oderwaniu od innych bibliotek. Pow’staje potrzeba integracji bibliotekarstwa 
w ramach systemów bibliotecznych, obejmujących również biblioteki miejskie 
Najtrudniejszym problemem jest tu przełamanie nawyku widzenia działalności 
bibliotek w tradycyjnych granicach administracyjnych, co uniemożliwia często
kroć racjonalizację struktur organizacyjnych obecnych sieci bibliotecznych. Jest 
to zagadnienie ważne zwłaszcza w krajach zachodnich, chociaż i w krajach socja
listycznych przywiązanie bibliotek do podziałów administracyjnych często unie
możliwia zastosowanie bardziej racjonalnych i nowoczesnych rozwiązań organiza
cyjnych. Wiele uwagi tym problemom poświęcił Jan Irmler z Maticy Slovenskiej.

W ścisłym powiązaniu z dotychczas omawianymi problemami pozostaje spra
wa koncepcji funkcji nowoczesnej biblioteki. Związane z tym zagadnienia oma
wiano na tle zjawisk społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Wiele uwagi 
poświęcano rozwojowi środków masowego przekazywania informacji, których dzia
łalność rzutuje na współczesne funkcje biblioteki. Współczesne społeczeństwa zale
wane są przypadkowymi informacjami ze wszystkich dziedzin kultury i nauki. 
W związku z tym zarysowuje się potrzeba przejęcia przez biblioteki funkcji orien
tacyjnych, poszukiwawczych i doradczych. Biblioteka nastawiona tradycyjnie na 
udostępnianie zbiorów w nowych warunkach powinna pomagać swoim użytkowni
kom w selekcji i doborze poszukiwanych materiałów, porządkować informacje 
przekazywane przez środki masowego komunikowania, orientować w piśmienni
ctwie i innych materiałach z różnych dziedzin i dyscyplin. Nowoczesna biblioteka 
nie może się ograniczać wyłącznie do gromadzenia książek. Stąd też obok udostęp
niania posiadanych materiałów podstawowym zadaniem współczesnej biblioteki jest 
wszechstronna informacja.

Aby te funkcje biblioteka mogła spełniać, musi dysponować przede wszystkim 
podstawowym zasobem literatury naukowej i fachowej oraz wydawnictwami 
o charakterze informacyjnym. Musi również dysponować wykwalifikowanymi bi
bliotekarzami, którzy oczekiwane zadania są w stanie realizować. Rodzi się zatem 
potrzeba znacznego wzbogacenia księgozbiorów bibliotecznych, zwłaszcza w tych 
krajach, gdzie biblioteki nastawione były na udostępnianie literatury pięknej. Rzecz 
jasna, że wpływa to również na zwiększenie liczebności księgozbiorów bibliotecz
nych, co w sumie zbliża każdą bibliotekę wiejską czy miejską do biblioteki nauko
wej. Oczywiście pożądana wielkość biblioteki uzależniona jest od warunków, 
w jakich rozwija ona usługi biblioteczne. W przypadku, gdy stanowi ona element 
sieci bibliotecznej, część jej zadań może przejąć biblioteka nadrzędna. I dlatego 
w licznych wystąpieniach podnoszono sprawę integracji, centralizacji i wzbogace
nia księgozbiorów bibliotek pełniących funkcje nadrzędne, funkcje ośrodka biblio
tecznego. Przy honorowaniu podziałów administracyjnych biblioteki tego rodzaju 
najchętniej widzi się w granicach powiatu, chociaż rozważa się również lokalizację 
w rejonach mniejszych. Placówki te muszą gromadzić większe zasoby literatury 
naukowej, fachowej, wydawnictw encyklopedycznych i informacyjnych, muszą
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posiadać co najmniej podstawowe kompendia ze wszystkich dziedzin życia współ
czesnego i dycyplin nauki.

Wystąpienia uczestników na Sympozjum w Tatrzańskiej Łomnicy dawały okazję 
poznania sytuacji bibliotek wiejskich w różnych krajach oraz idei nurtujących różne 
środowiska. Nie mogło być zresztą inaczej. Było to bowiem pierwsze tego rodzaju 
sympozjum, na którym dopiero zorganizowano podstawy dalszej współpracy 
i wspólnych przedsięwzięć. Powołanie grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli 
krajów socjalistycznych i zachodnich pozwala oczekiwać, że w przyszłości dojdzie 
do wspólnego opracowania wielu zagadnień szczegółowych. Obecnie plany w tym 
zakresie są dopiero ustalane i dyskutowane. Można jedynie przewidzieć, że na 
następnym sympozjum będą dyskutowane ustalone i opracowane wcześniej kon
kretne problemy bibliotekarstwa wiejskiego.

JAN IRMLER
Matica Slovenska
Martin

O PROBLEMACH BIBLIOTEK WIEJSKICH*
Sądzę, że przy ocenie problematyki bibliotekarstwa wiejskiego, efektywności 

jego struktury organizacyjnej oraz jego osiągnięć, a także przy wytyczaniu zasad 
jego dalszego rozwoju można oprzeć się na dwóch ogólnie uznawanych i powszech
nie przyjętych dokumentach:
1) na Manifeście o bibliotekach publicznych, który został opublikowany przez

UNESCO na trzeciej konferencji generalnej w Bejrucie w 1948 roku. W jego 
treści została zawarta niezmiernie ważna zasada:
„Biblioteka publiczna jako demokratyczna instytucja, która została ustanowiona 

przez lud i dla ludu, musi... wykonywać bezpłatne usługi jednakowo świadczone 
wszystkim członkom społeczeństwa, niezależnie od ich stanowiska, wyznania, rasy, 
klasy społecznej czy też przekonań politycznych”;
2) na rezolucji, którą w 1967 r. w Strasburgu przyjęła Europejska Konferencja do 

spraw Wsi. Punkt 15 tej rezolucji zawiera mianowicie wskazówki dotyczące dal
szego sposobu postępowania:
„Strefa podmiejska* dla miasta — na równi z tym, czym jest rejon dla groma

dy — stanowi życiowo ważne otoczenie ze względu na możliwości wyżywienia, 
warunki rozwojowe i klimatyczne. I odwrotnie — miasto daje życie wsi, podobnie 
jak rejon dostaje impulsy życiowe z gromady. Miasto ze wsią, tak samo jak i rejon 
z gromadą, stanowią nierozłączne całości. Przedsiębiorstwom terenowym, a zwłasz
cza zajmującym się strukturą osiedlową oraz planami czy też programami rozwo
jowymi, nie może umknąć uwagi ta wzajemna zależność, jeśli chce się zapobiec 
poważnym zakłóceniom”.

A jakaż jest sytuacja po dwudziestu latach od wydania wspomnianego Ma
nifestu?

Taka, że nie wszędzie usługi bibliotek publicznych są bezpłatne ani też równe 
dla wszystkich, a nawet w niektórych państwach, zwłaszcza trzeciego świata, za
czyna się je dopiero organizować. Największe różnice w poziomie usług bibliotecz
nych ujawniają się przede wszystkim między miastami a prowincją, co zresztą 
dotyczy również państw o dojrzałym i rozwiniętym już bibliotekarstwie, na równi 
z krajami, gdzie bibliotekarstwo publiczne zaczyna stawiać pierwsze kroki.

Mówiąc o całokształcie sytuacji w^ bibliotekarstwie wiejskim sądzę, iż można 
przyjąć twierdzenie, że zarówno jakościowo jak i ilościowo zostaje ono w tyle za

*) Referat opublikowany w ramach 35 Sesji IFLA w Kopenhadze, 
rzem Międzynarodowej Komisji dla Spraw Bibliotek Wiejskich.

.\utor jest .sekreta-

327



bibliotekami miejskimi (mowa jest o bibliotekach publicznych) oraz że biblioteki 
wiojskie w przeważającej większości państw na świecie walczą z większymi trud
nościami aniżeli biblioteki miejskie.

Ponadto można akceptować pogląd, że pewne zacofanie bibliotekarstwa wiejskie
go w stosunku do miejskiego jest całkowicie naturalnym rezultatem procesu zwią
zanego ze wzrostem poziomu wykształcenia, ponieważ biblioteki powstają tam, gdzie 
istnieje duża ilość ludzi wykształconych, którym potrzebne są usługi biblioteczne.

Wszystkie biblioteczne ośrodki badawcze — zarówno w krajach Europy 
wschodniej jak i zachodnio-europejskie — stwierdzają prawidłowość współzależ
ności między wykształceniem a korzystaniem z usług bibliotecznych; im wyższy 
jest stopień wykształcenia ogólnego i fachowego, tym wyższy jest stopień aktyw
ności czytelniczej. Również ze statystyk bibliotecznych — o ile je mamy do dyspo
zycji z wielu państw — można wyczytać, że spadek aktywności czytelniczej idzie 
stopniowo od wielkich miast poprzez średnie do małych miejscowości, występując 
jako zjawisko o pewnej prawidłowości. (W tym przypadku pod pojęciem aktywności 
czytelniczej należy rozumieć procent czytelników w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców oraz przeciętną liczbę książek przeczytanych w ustalonym okresie 
czasu przez jednego czytelnika).

Należy stwierdzić, że spośród krajów zachodnich najbardziej znamienne osiąg
nięcia w dziedzinie bibliotekarstwa wiejskiego ma Anglia. Usługami bibliotecznymi 
objęty jest cały kraj włącznie z oddalonymi i mało zaludnionymi zakątkami oraz 
przybrzeżnymi wysepkamiSpośród krajów Europy wschodniej największe osiąg
nięcia obserwuje się w ZSRR.

Zarówno w jednym jak i w drugim państwie w wielu miejscowościach ilość 
czytelników osiąga 30 do 50%, a nawet więcej. Wyniki te zostały osiągnięte przy 
odmiennej organizacji bibliotekarstwa, przy czym w Związku Radzieckim w każdej 
gromadzie czy gminie zakłada się dzisiaj samodzielną bibliotekę wiejską, której 
księgozbiór liczy przeciętnie od 3000 do 5000 woluminów, a liczba czytelników 
obsługiwanych przez zawodowego bibliotekarza sięga 500 do 600 osób 2. Angielską 
wieś obsługują bądź filie biblioteczne, bądź też bibliobusy stanowiące integralną 
część rozległego terytorialnego systemu bibliotecznego całego hrabstwa, na czele 
którego stoi biblioteka centralna (county library). Ma się tu więc do czynienia 
z dwiema odrębnymi strukturami bibliotekarstwa wiejskiego o przybliżonej wy
dajności; różnice stanowią rezultat odrębności systemów organizacji oraz istnienia 
zupełnie odmiennych warunków politycznych.

Postaram się scharakteryzować korzystne strony oraz braki zarówno jednej jak 
i drugiej struktury organizacyjnej.

W Anglii wszystkie prace z książką (dobór, zakup, opracowanie) jak również 
z czytelnikiem wykonują pracownicy zawodowi. W Związku Radzieckim pracowni
cy zawodowi wykonują wprawdzie prace z książką, ale na prowincji czy na wsi 
część czytelników, a niekiedy stanowi to 50%, jest obsługiwana przez pracowników 
ryczałtowych, którzy są kierownikami ruchomych księgozbiorów, roznoszonych 
przez księgonoszy do samotnych osad, do różnych odległych placówek pracy itp. 
W małych miejscowościach w Anglii czytelnicy obsługiwani przez bibliobusy mają 
bardzo ograniczony czas dostępu do książek — zaledwie kilkadziesiąt minut i to 
jedynie raz w tygodniu, a niekiedy w dłuższych odstępach czasu, nawet co dwa lub 
trzy tygodnie, zależnie od cyklu' operacyjnego bibliobusu. Dlatego też pracownik 
bibliobusu ma niewielkie możliwości poznania poziomu wykształcenia oraz pozio
mu indywidualnego użytkownika, a co za tym idzie brak mu orientacji w zainte-

0 N. I. T] uli na, I. V. в a 1 d In a: Wielikobry tania. W: Blbllotecznoje dieto w za- 
rubleżnych stranach, s. 27, Moskwa Kniga 1965.

*) O. S. Czubarjan: s. 69. Obszczeje blbllotekowiedienle. Soioletskaja Rosslju, 
Moskwa 1960.
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resowaniach czytelników. W przeciwieństwie do tego czytelnicy radzieccy, nawet 
w małych miejscowościach, mają wolny dostęp do książki po kilka razy w ty
godniu, i to po kilka godzin, a pracownik biblioteki dzięki temu, że znajduje się 
w tej samej miejscowości, ma możność nie tylko dokładnego poznawania proble
mów, którymi żyją jego podopieczni — aktualni i potencjalni czytelnicy — ale 
również może systematycznie propagować bibliotekę i książki, zgodnie z lokalnymi 
zainteresowaniami i potrzebami. Sądzę, że trzeba byłoby mieć lekarską wagę, aby 
wyważyć zagadnienie, która spośród tych dwóch struktur organizacyjnych jest 
właściwsza z punktu widzenia wymagań dzisiejszego społeczeństwa pod względem 
wartości usług bibliotecznych. Osobiście skłaniam się do przypuszczenia, że roz
wój bibliotekarstwa, podobnie jak w innych zawodach, by wymienić choćby nauczy
cieli i lekarzy, zmierza do pełnej profesjonalizacji. To swoje mniemanie opieram 
na fakcie, że praca bibliotekarska posiada charakter zawodowy, dlatego też uwa
żam, że dla właściwego jej wykonywania niezbędne jest fachowe wykształcenie 
bibliotekarskie.

Z drugiej strony sądzę, że po drugiej wojnie światowej w krajach Europy 
wschodniej budujących socjalizm, dzięki specjalnemu wysiłkowi organów państwo
wych zmierzającemu do udostępniania dóbr kulturalnych, a w tym i książek sze
rokim masom pracujących, wytworzyła się stosunkowo pomyślna sytuacja dla 
rozwoju bibliotekarstwa wiejskiego. Na dowód podam tu porównanie wyników 
osiągniętych przez bibliotekarstwo publiczne zachodnioniemieckie i wschodnionie- 
mieckie, opracowanych przez zachodnioniemieckiego pracownika bibliotecznego Mar
tina Thielo, który systematycznie studiując to zagadnienie komentuje osiągnięcia 
bibliotekarstwa w Niemieckiej Republice Demokratycznej.

— W Niemieckiej Republice Demokratycznej w miejscowościach do 5000 miesz
kańców, które stanowią 38,7% zaludnienia całego państwa, 18% stanowią czytelnicy, 
przy czym na każdego z nich przypada 13,5 wypożyczeń, co w przeliczeniu na głowę 
obywatela daje 2,4 wypożyczeń.

— W Niemieckiej Republice Federalnej natomiast, miejscowości do 5000 miesz
kańców stanowią tylko 20,4% całości zaludnienia, z czego zaledwie 9,1% stanowią 
czytelnicy, na których przypada 10,7 wypożyczeń, co w przeliczeniu na głowę oby
watela daje 0,9 wypożyczeń.

— "W miastach liczących od 5000 do 20 000 mieszkańców w Niemieckiej Re
publice Demokratycznej istnieje 15,6% czytelników z przeciętną wypożyczeń 20,2, 
co na głowę obywatela daje 3,1 wypożyczeń.

— W Niemieckiej Republice Federalnej w miastach o podanej wyżej ilości 
mieszkańców zyskano na czytelników zaledwie 7,0% z ogólnej liczby mieszkańców, 
osiągając 14,4 wypożyczeń na czytelnika, a zatem 1,0 wypożyczeń na głowę 
obywatela,

Martin Thielo opatruje te dane następującym komentarzem: „Ogółem w Nie
mieckiej Republice Demokratycznej przeciętna liczba wypożyczeń przypadająca na 
obywatela i czytelnika jest wyższa zwłaszcza w bibliotekach wiejskich i mało
miejskich. Jest to wynikiem trwałej bardzo intensywnej działalności propagando
wej, jak również faktu, że w bibliotekach wiejskich pracuje 354, a w bibliotekach 
małomiejskich 566 zawodowych bibliotekarzy. Łącznie w bibliotekach tych dwóch 
kategorii jest zatrudnionych prawie połowa zawodowych bibliotekarzy. Jest to 
oczywisty dowód doceniania bibliotekarstwa wiejskiego w Niemieckiej Republice 
Demokratycznej”

Martin Thielo wskazał jeszcze, moim zdaniem, na co najmniej trzy dalsze 
istotne elementy, które wpływają na rezultaty działalności bibliotek wiejskich:

’) M. Thielo: Mltteldeutsche Blbliotheksstatistik 1965. BUcherei und Blldung 1987 nr 4 
234-4.
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' 1. о ile w Niemieckiej Republice Demokratycznej w 1966 roku jedynie 2 do 3%
mieszkańców wsi nie miało dostępu do książki, o tyle w Niemieckiej Republice 
Federalnej zjawisko to wystąpiło w odniesieniu do 23,2% mieszkańców, a więc 
prawie jednej czwartej społeczeństwa-^.

2. W tym czasie w Niemieckiej Republice Demokratycznej osiągnięto istotnie 
lepszą zasobność bibliotek tj. średnią ilość książek na jednego obywatela 2,7 wo
lumina, gdy tymczasem w Niemieckiej Republice Federalnej wskaźnik wynosi 
zaledwie 0,6.

3. Dzięki większej liczbie bibliotekarzy etatowych można było w Niemieckiej
Republice Demokratycznej wprowadzić systematyczne szkolenie i dokształcanie 
bibliotekarzy wiejskich i bibliotekarzy ryczałtowych, pracujących w bibliotekach 
w czasie wolnym od swych zajęć zawodowych. (Jeśli chcemy się o tym przekonać, 
wystarczy przekartkować pojedyncze roczniki czasopisma zawodowego — Der 
Eibliothekar). '

Przy porównywaniu wyników osiągniętych przez biblioteki w poszczególnych 
krajach, należy zaznaczyć, że jakiekolwiek wyciąganie wniosków na ich podstawie 
musi być dokonywane bardzo ostrożnie, ponieważ na wyniki te, zwłaszcza w pań
stwach o odmiennych strukturach społecznych, oddziaływają najróżniejsze czyn
niki zarówno z dziedziny bibliotekarstwa jak i spoza niego. Z czynników natury 
bibliotekarskiej należy wymienić: strukturę organizacyjną, którą wszędzie przy
stosowuje się do struktury administracyjno-terenowej państwa, a w jej ramach 
centralne instytucje dopomagające całemu systemowi bibliotecznemu, a więc 
zaopatrzenie, centralne katalogowanie itd. Ponadto stopień profesjonalizacji biblio
tekarstwa, stopień zasobności księgozbiorów, poziom przygotowania zawodowego 
oraz doszkalania pracowników bibliotecznych itd.

Spośród elementów pozabibliotecznych należy tu wymienić chociażby: strukturę 
polityczną, poziom gospodarczy państwa. Mamy już bogate doświadczenia z całego 
świata, że z chwilą kiedy z przyczyn gospodarczych przeprowadzane są skreślenia 
w budżecie państwowym, zaczyna się to od obniżania środków finansowych na 
biblioteki. Np. w Czechosłowacji w okresie między dwiema wojnami światowymi, 
w Niemieckiej Republice Federalnej w latach 1964 i 1965 5, w Szwecji w latach 
1966 i 1967 ®. Bibliotekarstwo rozwija się pomyślnie w tych państwach, w których 
odpowiedzialni działacze państwowi (a pod pojęciem działacza państwowego należy 
rozumieć przedstawicieli administracji zarówno miejskiej jak i terenowej, którzy 
decydują o wydatkowaniu środków finansowych) zrozumieli, że biblioteka nie jest 
jedną z wielu wychowawczych instytucji użyteczności publicznej, ale główną, po 
szkole, a nawet nadrzędną instytucją wychowawczą i kształceniową. Instytucją 
która nie daje się zastąpić przez żadną inną zarówno w środowisku wiejskim jak 
i miejskim, ponieważ pracę swą opiera na podstawowym wychowawczym i kształ
ceniowym materiale, jakim jest słowo drukowane.

Nie mamy miejsca, by zajmować się wpływem wymienionych czynników poza
bibliotecznych na rozwój całego bibliotekarstwa a zwłaszcza bibliotekarstwa 
wiejskiego. Warto jednak pamiętać że:

— małe miejscowości stopniowo się wyludniają, zwłaszcza miejscowości liczące 
.do 2000, a następnie do 5000 mieszkańców. Według obliczeń demografów stosunek 
ilościowy ludności mieszkającej na wsi i stanowiący wg stanu z r. 1950 — 71% 
ogółu mieszkańców spadnie do r. 2000 do SSO/g. W liczbach bezwzględnych w r. 1950 
zaludniało glob ziemski 2500 milionów ludzi, z czego w miastach 72'} milionów 
oraz na wsi 1780 milionów. Natomiast w r. 2000 liczba mieszkańców naszego globu

‘) Grundlagen fUr die bibliothekarische Reglonalplanung. 
’) Zob. toćzniki Bilcherel und Bildung.
*) Zob. roczniki Bibliotheeksbladet.

Wiesbaden 1966 s. П.
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wzrośnie do 6000 milionów, z czego w miastach będzie zamieszkiwać 3750 milionów, 
zaś na wsi 2250 milionów’;

— ze wsi odchodzą do miasta z reguły jednostki zdolne, zawyczaj z wyższymi 
kwalifikacjami, ponieważ na prowincji nie posiadają możliwości pracy w swoim 
zawodzie. Wykazują to liczne opracowania dotyczące ruchów migracyjnych®. 
U nas ze względu na nieodpowiednie warunki socjalne i kulturalne wieś opuszcza 
przede wszystkim młodzież

— osoby, które przesiedlają się do miast są zdrowsze od tych, które pozostają 
na wsi (badania angielskie i szwedzkie);

poniew’aż na wsi jest najwyższa populacja, a obecnie nie mogą powstawać 
nowe stanowiska pracy, prócz miejsc zwolnionych przez tych, którzy wyprow'a- 
dzili się na stałe, jeszcze dziesiątki i setki ludzi „balansuje” pomiędzy sw’ym 
miejscem zamieszkania a miejscem pracy (tzw. wahadłowe dojazdy do pracy), dzień 
w dzień spędzając po kilka godzin w środkach lokomocji. Przy czym kultura 
podróżowania bywa na tak niskim poziomie, że w tych warunkach nie sposób na
wet czytać prasy;

— nie możemy pominąć struktury osiedlowej i stopnia urbanizacji w poszczegól
nych państwach. Do rzędu najmniej zurbanizowanych krajów w Europie należą: 
Czechosłowacja, Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Jugosławia, zaś do najbardziej 
zurbanizowanych zalicza się Wielką Brytanię, Niemiecką Republikę Federalną, 
Holandię i Belgię. Jednak w niektórych prowincjach zachodnioniemieckich istnieje 
wiele małych miejscowości; np. w Hesji jest powyżej 1000 osiedli z ilością do 1000 
mieszkańców, w Dolnej Saksonii takich miejscowości jest aż 1134, a zatem 52% 
z ogólnej liczby osiedli Ч Przeciętnie w’ jednym osiedlu mieszka na terenie Cze
chosłowacji .950 osób, w Niemieckiej Republice Demokratycznej 1800, w Polsce 
2860, a na Ukrainie 2940 itd.

Sądzę, że wspólny mianownik brakóv/ bibliotekarstwa wiejskiego tkwi właśnie 
w tym, że jego baza organizacyjna z konieczności pokrywa się z administracyjno- 
politycznym podziałem państwa (z małymi wyjątkami), toteż im w którymkolwiek 
z państw występuje większa ilość małych osiedli, w wielu przypadkach jeszcze da
lej rozdrobnionych na maleńskie osady, tym więcej jest tam małych „bibliotek” — 
jeśli w ogóle można je nazwać bibliotekami. Nie są one w stanie dorównać kroku 
rosnącym zapotrzebowaniom społecznym w zakresie ilości oraz jakości usług biblio
tecznych. Tę bardzo ważką okoliczność wyjaśnił angielski bibliotekarz K. C. Har
rison:

„Wielka Brytania na równi z wieloma innymi państwami odziedziczyła 
z przeszłości zbyt rozdrobniony system administracji terenowej, toteż w bibliote
kach publicznych jak również w innych instytucjach użyteczności społecznej pod
ległych miejscowym władzom nic nie dało się zrobić, ponieważ wszystkiego było 
mało: małe środki finansowe, małe możliwości, małe zamierzenia” Ч

Głównym warunkiem podniesienia poziomu usług bibliotecznych na w^si jest 
zatem rozbicie tego dziedzicznego pancerza, co w bibliotekarstwie, przy jego tra
dycjonalizmie, chodzeniu utartymi ścieżkami, oporności, równa się prawie rewo
lucyjnemu czynowi. Ale w dzisiejszych czasach, których jedną z cech dominują
cych jest integracja, również organizatorzy nowoczesnych usług bibliotecznych 
muszą w interesie polepszenia, rozszerzenia i pogłębienia tej pracy, znieść granice-

’) European Seminar on Urban Development Policy and Planing. United Nations Genewa 
1962. W: Musil J.: Sociologie soudobeho mesta. Praha 1367 s. 40.

’) N. P. Gist, S. F. F a V a: Urban society. New York 1964 s. 486.
8) ,T. Tauber: Kdo zije na vesnici. Praha 1965.

1») Bllcherei und Bildung 1963 nr 1/2 s. 113-115.
«) K. C. Harrison: Avantages et inconv^nients du regroupemetzt des biblioth&gues. 

Bulletin de I’UNESCO d I’intention des bibliothsques 1963 nr 3 s. 143.

331



i to nie tylko między osiedlami, ale również między terenowymi jednostkami wyż
szego rzędu, obojętnie jak się nazywają — krajami, okręgami, żupanatami, woje
wództwami, hrabstwami czy departamentami.

Rewolucja naukowo-techniczna, przenikanie techniki również do pracy i życia 
na wsi, urbanizacja, zróżnicowanie społeczeństwa, wzrost środków komunikacji 
masowej zmuszają pracowników bibliotecznych na całym świecie do spojrzenia na 
swoją pracę nowymi oczyma, pod nowym, nie tradycjonalnym kątem widzenia, 
skoro chcemy, aby bibliotekarstwo stało się sprawne w szybkim zaspokojeniu 
rosnących potrzeb społecznych. Również w świecie bibliotekarskim jesteśmy świad
kami, że w ostatnich czasach dominującą tendencją jest integracja, która obejmuje 
coraz to szerszy zasięg, zakłada pełną aktywizację każdej zintegrowanej jednostki 
zgodnie z potrzebami społecznymi i wymogami bieżącej chwili.

Obecnie w bibliotekarstwie przeważa tendencja do organizowania z dużej liczby 
placówek bibliotecznych, bądź też zamiast wielkiej liczby samodzielnych jednostek 
bibliotecznych, jednego dużego systemu bibliotecznego z podziałem organicznym 
na poszczególne człony i określoną funkcję tych członów. Rezultatem koncepcji 
integracyjnej ma być połączenie i zjednoczenie bibliotek jednej sieci, bądź też 
i różnych sieci, na jednym rozległym terenie administracyjnym, finansowanym 
przez jeden ośrodek i kierov/anym przez jedną bibliotekę centralną, która równo
cześnie reprezentuje biblioteki na zewnątrz wobec władz nadrzędnych oraz wobec 
innych instytucji, a także wewnątrz swych członów (filii). Lepiej w ten sposób 
zostaną wykorzystane środki finansowe i podział sił pracowniczych oraz osiągnie 
się w ten sposób lepsze wyniki niż przy dobrowolnej koordynacji i współpracy, 
choćby nawet osiągniętej przez zawarte porozumienie. Przy zastosowaniu integracji 
współpraca staje się zatem wynikiem samej bazy organizacyjnej.

Przy terytorialnym połączeniu bibliotek jako integralnej części systemu bierze 
się pod uwagę nie tylko biblioteki małych miasteczek i wsi, ale także wielkie 
biblioteki miejskie zgodnie z tym, co stwierdza Europejska Konferencja w spra
wach Wsi, a mianowicie, iż miejskie ośrodki tworzą łącznie ze swym otoczeniem 
nierozerwalną całość. Dlatego też nie można już mówić o bibliotekarstwie wiejskim, 
przeciwstawiając je bibliotekarstwu miejskiemu, odpada zatem problem, co należy 
uważać za wieś. Natomiast wyłania się trudne i odpowiedzialne zadanie określenia 
rozmiarów systemu bibliotecznego pod względem terytorialnym, bądź też ilościo
wym. Zwrócił na to specjalną uwagę sekretarz Sekcji Bibliotek Publicznych, Jo.s 
Torfs, na posiedzeniu IFLz\ w Hadze w roku 1966 w swoim referacie o normach, 
w pracy bibliotecznej twierdząc, że „systemy biblioteczne posiadają tendencje 
eskpansywne”. Z faktu, że praca biblioteczna rozwija się bardzo szybko, Jos Thorfs 
wysnuwa wniosek, który także należy mieć na względzie przy rozstrzyganiu kon
cepcji dotyczących dalszego rozwoju bibliotekarstwa wiejskiego. Mianowicie: nie 
ograniczać problemów i wysiłków jedynie do tego, co można osiągnąć natychmiast. 
Sądzę, że powinno się przyjąć zasadę sformułowaną w sposób następujący: system 
biblioteczny ma mieć takie rozmiary, ażeby przy zracjonalizowaniu pracy (cen
tralny zakup, centralne opracowanie, organizacja bazy usług bibliotecznych za 
pośrednictwem bibliobusów itd.) usługi biblioteczne podniosły się i potaniały, czyli 
żeby przy tych samych warunkach rzeczowych i personalnych osiągnąć wyższy 
stopień wydajności pracy.

Zalążki integracji zaczynają pojawiać się w wysiłkach organizacyjnych biblio
tekarstwa wiejskiego w Niemieckiej Republice Demokratycznej, na Węgrzech 
i u nas zgodnie z przekonaniem, że potrzeby czytelnicze przerosły możliwości ma
łych bibliotek wiejskich. Jak z tego widać w ostatnim dziesięcioleciu powstaje nowy 
typ biblioteki publicznej — ośrodek biblioteczny. Niemcy nazywają go Zentral- 
bibliothek, Węgrzy — kórzeti konyvtar, u nas jest to strediskova kniźnica. Zasadą 
przy zakładaniu takiego ośrodka bibliotecznego jest organizowanie go tam, gdzie
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istnieje pełna szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, urzędy administracji oraz część 
handlowa i usługowa. Wówczas organizuje się na takim terenie bibliotekę z zawo
dowymi pracownikami, bibliotekę, która oprócz wypożyczania książek mieszkańcom 
tej miejscowości będzie prowadzić zakup, opracowywać i przygotowywać komplety 
ruchome dla 5 lub 8, czasami nawet większej liczby okolicznych bibliotek prowa
dzonych przez bibliotekarzy ryczałtowych. Kwalifikowany bibliotekarz ma również 
za zadanie instruowanie bibliotekarzy ryczałtowych prowadzących te biblioteki. 
Przy tworzeniu ośrodka bibliotecznego najistotniejsze jest to, że bibliotekarze ry
czałtowi są odciążeni od prac administracyjnych, w związku z czym mogą się 
więcej udzielać swym czytelnikom. Ponadto zagwarantowana jest rozsądniejsza 
polityka zakupu, a zatem bardziej gospodarne użytkowanie środków finansowych, 
przeznaczonych na zakup literatury. W przeciwieństwie do sytuacji dotychczaso
wej, kiedy na terenie powiatu funkcjonowało wiele małych bibliotek, które uzupeł
niały swe księgozbiory bez rozeznania, nie wiedząc jakimi zasobami dysponują 
biblioteki z sąsiedniej miejscowości, obecną sytuację można nazwać postępem. 
Wskazują na to pierwsze rezultaty osiągnięte przez wymienione wyżej trzy państwa.

Jednakże badania Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 
w Polsce przestrzegają, iż system ośrodków bibliotecznych posiada swoje wielkie 
braki oraz ograniczone możliwości i że na komplety ruchome należy patrzeć jak na 
„urządzenie zanikowe, które zostanie wyeliminowane przez wyższe formy organi
zacji bibliotekarstwa, jakimi są ... filie biblioteczne albo bibliobusy w tych po
wiatach, gdzie istnieje sieć dobrych dróg” ’2.

Dlatego obecnie dużo dyskutuje się między fachowcami z bibliotek Europy 
wschodniej nad możliwością kombinowanych form usług bibliotecznych tj. połą
czenia ośrodka bibliotecznego z najnowszą formą usług bibliotecznych za pośred
nictwem bibliobusów, co w niektórych państwach wywalczyło sobie w bibliote
karstwie wiejskim prawo obywatelstwa. Węgrzy włączyli tę formę do swego planu 
pięcioletniego i postanowili przeprowadzić eksperyment z dwoma czy trzema 
bibliobusami w województwach (żupanatach) o wielkiej liczbie małych miejsco
wości ’3. Pracownik metodycznego ośrodka bibliotecznego przy Bibliotece Pań
stwowej w Budapeszcie, Ferenc Szente dokonał analizy form pracy bibliotecznej 
na wsi, między innymi prowadzonej przez bibliobusy i''.

Artykuł pracownika Ministerstwa Kultury i Sztuki, mgr Tadeusza Zarzębskie- 
go — Bibliobusy w Wielkiej Brytanii *8 — wywołał żywą reakcję w polskiej lite
raturze fachowej. U nas natomiast powstała na ten temat praca dyplomowa w. Po 
dokonaniu analizy czynności bibliotek wiejskich w województwie Południowo- 
Czeskim, dyrektor wojewódzkiej biblioteki w Czeskich Budziejowicach dr Jifina 
Houdkova doszła do przekonania, że w istniejących tam warunkach najwłaściwiej 
będzie zastosować system ośrodka bibliotecznego z dodaniem bibliobusów.

Wydaje się, że wprowadzenie bibliobusów we wspomnianych państwach zależy 
jedynie od tego, kiedy uda się fachowcom bibliotecznym przekonać planistów 
i finansistów o rentowności tej inwestycji. Ponieważ rentowność usług bibliotecz
nych w warunkach wiejskich przy użyciu bibliobusu jest bardzo uzależniona od 
warunków lokalnych oraz elementów takich jak produkcja bibliobusów, cena ma-

12) Jerzy Maj: Organizacja i funkcjonowanie społecznych punktów bibliotecznych na 
wsi. W: Rocznik Biblioteki Narodowej 1965 s. 42.

11) A kózmutuelćsi konyvtdrak harmadik ótóves terve. Budapeszt, I'onyvtdrtudomdnyi 
i.s Modszertani kozpont 1965 s. 13 -ł-10 tab. i wykresów.

11) F. Szente: A kis Idlekszdmii falusi telepUldsek konyvtdri elldtottsdga ós a fej- 
lesztds lehetcsdgei. Budapeszt 1965 s. 29, powiel.

1’) Bibliotekarz 1963 nr 3-4, s. 62-66.
”) R. Koch: Skvalitnemie kniSniinf/ch sluźeb na dedine pomocom putovnej kniźnice-bi- 

Miobusu. 1968 s. 101.
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teriałów pędnych, jakość dróg, zarobki pracowników itd., nie można powoływać 
się na doświadczenia zagraniczne, które nie są zresztą oceniane jednomyślnie. Część 
autorów jest zdania, że usługi biblioteczne wykonywane za pośrednictwem biblio- 
busów są tańsze, część natomiast uważa, że jest wzręcz odwrotnie

Jednakże aby udowodnić potrzebę wprowadzenia tej nowej formy usług biblio
tecznych na wsi, można wykorzystać jako argument następujące rezultaty osiągnięte 
za granicą: powszechnie zostało uznane, że przy zastosowaniu bibliobusu można 
w znacznie lepszym stopniu zaspokajać potrzeby ludności mieszkającej w małych 
osiedlach, poniew^aż dysponuje się odpowiednio wielkim zbiorem, a ponadto istnieje 
możność wypożyczania książek z dużego księgozbioru biblioteki macierzystej, którą 
bywa zazwyczaj biblioteka wyższego typu z odpowiednio zasobnymi zbiorami. Ale 
nade wszystko wysuwa się na plan pierwszy okoliczność, iż polepsza się jakość 
świadczonych usług, ponieważ w bibliobusach- zatrudnieni są pracownicy stali, 
wykształceni i doszkalani. Jakość usług przejawia się w zasadniczym i stałym 
wzroście liczby wypożyczeń literatury naukowej, ponadto bibliobus pozyskuje 
dalszych nowych czytelników ze środowiska wiejskiego.

Przy wszystkich formach działalności bibliotecznej jednym z głównych wa
runków jej powodzenia jest księgozbiór, jego rozmiary i jakość. Na ten temat 
istnieje bogata literatura. Fachowcy z dziedziny bibliotekarstwa już od dziesiątków 
lat poszukują klucza, który pomógłby w usunięciu różnic pomiędzy małymi biblio
tekami wiejskimi a wielkimi bibliotekami miejskimi. Tak jak w przeszłości obo
wiązywał jednolity klucz — określona jednakowo kwota na zakup książek na gło
wę mieszkańca — tak obecnie zarówno w planowaniu i wytycznych uprzywilejo
wane są najmniejsze pod względem liczebności kategorie osiedli. Na przykład wg 
zachodnioniemieckich wytycznych o planowaniu regionalnym w w miejscowościach 
liczących od 100 — 5000 mieszkańców ma być przeciętnie 2,5 wolumina na głowę 
mieszkańca, od 5000—10 000 — 2 wol., od 10 000—20 000 — 1,5 wol., a w miejsco
wościach liczących powyżej 20 000 obywateli — 1,0 wol. Osiedla do 1000 mieszkań
ców mają być obsługiwane przez bibliobusy, przy czym zasoby każdego bibliobusu 
muszą liczyć od 10 000 —15 000 woluminów, co stanowi 0,5 wol. na głowę mieszkań
ca, ponieważ bibliobus ma obsługiwać teren zamieszkały przez 20 000 — 30 000 
mieszkańców. Węgierski plan “ wytycza sobie za cel osiągnięcie w osiedlach do 
1000 mieszkańców 2 woluminów na głowę, a następnie w ośmiu kategoriach więk
szych miejscowości mniej, aż do 0,8 v/ol. w miejscowościach liczących od 16 000 - 
25 000 mieszkańców.

Niektórzy bibliotekarze wyrażają pogląd, że wystarczy określić dolną granicę, 
dla przykładu 2000 woluminów. „Skoro ma się wykonywać owocną pracę biblio
teczną nawet w środowisku o minimalnej ilości mieszkańców, musi być oddany do 
dyspozycji tych czytelników księgozbiór liczący najmniej 2000 woluminów” 2®.

Warunek posiadania księgozbioru z ilością co najmniej 2000 woluminów jest 
zamieszczony również wśród czterech zasad, które opracowała specjalna komisja 
Amerykańskiego Związku Bibliotekarzy 21. Komisja ta równocześnie proponuje, by 
roczny przyrost księgozbioru wynosił 200 woluminów, a roczny wkład finansowy 
10 000 dolarów. Zdaniem tej komisji najmniejsza biblioteka publiczna musi być 
otwarta tygodniowo co najmniej 10 godzin. Ten ostatni wniosek został akcepto-

”) Najbardziej szczegółowo zajmuje się problemem rentowności Horst Busch endorf 
w pracy: Fahrbiichereien, Begriff — Aufgąbe — Arbeitsmethode. Berlin, Deutscher BUcherei- 
verband-Arbeitsstelle fiir das Biichereiwesen 1967 s. 49 i nast.

>s) Zob. przyp. 4 (przyp. red.).
■’) Zob. przyp. 13 (przyp. red.).
:o) E. willkens: Die ofientliche BUcherei, Ziele und Wege ihrer Arbeit. Berlin 1961 

s. 11.
«) American Library Association Statistics Coordination. Project. W; Kdnyvtdri ds Doku- 

mentaciós Szakirodalom. Budapeszt KMK 1969 s. 21.
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wany przez IFLA i ISO i jest nadzieja, że po opracowaniu, UNESCO będzie go za
lecać państwom członkowskim.

Fachowcy wychodzą z założenia, że księgozbiór v/inien być tak zestawiony, 
ażeby zawierał w swym składzie całą literaturę potrzebną w tym konkretnym śro
dowisku, w którym funkcjonuje placówka biblioteczna.

Pomocą w rozwiązaniu tego problemu powinien być wzorcowy katalog, opra
cowany w poszczególnych państwach dla różnych typów bibliotek, a więc również 
i dla małych wiejskich. A ponadto bibliotekarze, posługując się katalogiem wyda
nym przez centralną instytucję biblioteczną, powinni dokonać własnego wyboru na 
zasadzie dokładnego rozeznania potrzetj czytelniczych i zainteresowań swego śro
dowiska. Zakłada to oczywiście, że w bibliotekach zatrudnieni są odpowiedni pra
cownicy, zdolni do realizowania w swej pracy systematycznej analizy składu, 
czytelników oraz pozostałych mieszkańców, spośród których mają zyskiwać dal
szych czytelników.

Koledzy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, po zbadaniu obiektywnych 
potrzeb społecznych w zakresie literatury w środowisku wiejskim, wystąpili 
z wnioskiem o utworzenie tzw. modelu małych księgozbiorów, które miałyby zaspo
kajać potrzeby w zakresie literatury fachowej zgodnie z hierarchią biblioteczną: 
filia biblioteczna — ośrodek biblioteczny — biblioteka powiatowa — biblioteka 
wojewódzka. Według G. Helbiga 22 już 26 właściwie dobranych tytułów książek 
z zakresu rolnictwa jest w stanie zaspokoić aż 85% zapotrzebowania wsi, a 11 ty
tułów — 50%. Warto zwrócić uwagę na ten „klucz” i sprawdzić, czy nie dałoby 
się go zastosować w innych dziedzinach literatury fachowej.

W związku z księgozbiorami bibliotecznymi chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, 
że biblioteka wiejska jest zdolna do utrzymania swych czytelników i zyskania 
nowych, jedynie pod warunkiem, że co roku będzie miała dość dużo nowości lite
rackich. Polski specjalista zajmujący się tymi badaniami w następujący sposób, 
sformułował ten problem: „Nowości literackie odgrywają w bibliotekach publicz
nych dynamiczną rolę..., decydują one o atrakcyjności czy też nie-atrakcyjności 
biblioteki dla czytelnika. Literatura dawniejsza... nie posiada przeważnie tej 
zdolności, aby spełniać zadanie czynnika mobilizującego i aktywizującego tak rze
czywistych jak i potencjalnych czytelników” зз. Z tych względów jest sprawą bar
dzo ważną, aby dostarczanie nowej literatury do każdej biblioteki było regularne, 
aby nie powstawały przerwy, ponieważ oznacza to stagnację w pracy bibliote
karskiej i oczywiste cofanie się. Jest to problem regularnego przydziału środków 
finansowych, a więc „nervus rerum” każdego działania.

Od środków finansowych wreszcie zależy to, czy będziemy w stanie utrzymać 
chętnych i ofiarnych pracowników ryczałtowych w bibliotekach wiejskich, którym 
będziemy mogli wypłacić odpowiednie wynagrodzenie za ich pracę. Możliwości 
finansowe zadecydują o dalszej profesjonalizacji, wyposażeniu bibliotek w nowo
czesny, estetyczny i funkcjonalny sprzęt, o szkoleniu i doszkalaniu bibliotekarzy.

Jestem przekonany, że wbrew wszelkim złym wróżbom, które twierdzą, że 
w dobie burzliwego rozwoju nowoczesnych środków telekomunikacyjnych książka 
i biblioteka stopniowo zatracają swoje znaczenie, niedaleki jest czas, kiedy dzia
łacze odpowiedzialni za zdrowy rozwój społeczeństwa dojdą do przekonania, że 
każda inwestycja przeznaczona na bibliotekarstwo, tak jak na szkolnictwo, jest 
wysoko rentowna. Wtedy dopiero strażnicy skarbu państwowego szczodrobliwiej 
otworzą swą dłoń.

Ze słowackiego tłum. K. CUMKOWSKJ

’2) Zob. G. Hel big — artykuły w czasopiśmie Der Bibliothekar.
”) S. Siekierski: Analiza zakupu i wykorzystania książek w bibliotekach powszech

nych w latach 1957-1958. Warszawa 1969 s. 19-20.
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BOLESŁAW MIGUŁA
ZOFIA SŁAWECKA
Bibroteka Dzielnicowa
Łódź-Polesie

CZYTELNICY O SWOJEJ BIBLIOTECE

Polesie jest jedną z pięciu dzielnic Łodzi zamieszkałą przez 128 000 mieszkań
ców. Jest to dzielnica, która w ostatnim okresie nie była wielkim placem budowy, 
tak jak np. niektóre pozostałe dzielnice (Btiłuty, Górna), a wręcz przeciwnie była 
rejonem o zmniejszającej się rok rocznie liczbie mieszkańców. Jednak już w naj
bliższej przyszłości ma się na tym terenie rozpocząć budowa nowego, stutysięcz
nego osiedla, w którym obok licznych placówek usługowo-handlowych, ma się także 
znaleźć 10 bibliotek rejonowych.

Cbecnie na terenie Polesia pracuje 16 rejonowych bibliotek publicznych, które 
posiadają ogółem 137 000 wol. i rejestrują rocznie ponad 20 000 czytelników. W pla
cówkach tych zatrudnionych jest 42 pracowników. Pracę bibliotek uzupełnia także 
10 punktów bibliotecznych.

W roku 1968 wspólnie z Działem Instrukcyjno-Metodycznym Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi została opracowana ankieta dla czytelni
ków. Głównym jej celem było uzyskanie następujących informacji: a) jak czytel
nicy oceniają zasoby księgozbiorów bibliotecznych, b) jak oceniają służbę informa- 
cyjno-łńblioteczną, c) co sądzą o organizowanych na terenie bibliotek publicznych 
imprezach kulturalno-oświatowych.

Ogółem uzyskano 1018- odpowiedzi na ankietę, w tym pracownicy umysłowi 
stanowili 33,9%, pracownicy fizyczni — 11,6%, młodzież szkół dla pracujących 
i studenci — 43,7%, renciści — 6,4% inni — nieokreśleni — 4,4%.

Na pytanie „czy znajdują interesujące książki” — 88,6% ankietowanych odpowie
działo pozytywnie. Natomiast 76,9% zgłosiło konkretne postulaty wymieniając 
tytuły i nazwiska autorów, których książki chcieliby koniecznie przeczytać. Owe 
postulaty czytelnicze przedstawiają się następująco:
1. więcej literatury popularnonaukowej
2. „ literatury przygodowej, podróżniczej
3. „ ciekawych nowości
4. „ literatury pięknej polskiej
5. „ literatury pięknej obcej (przekłady)
6. ., literatury naukowej (podręczniki)
7. ,. literatury z okresu II wojny światowej
8. .. pamiętników i życiorysów
9. „ literatury społeczno-politycznej

16,1% 
14,3% 
13,2% 

9',6% 
9,1% 
6,5% 
5,3% 
1,6% 
1,2% 

76,2%
Z powyższego zestawienia wynika, że czytelnicy poszukują w bibliotekach pu

blicznych nie tylko literatury rozrywkowej, ale także literatury popularnonau
kowej.

Obecnie w naszych zbiorach literatura popularnonaukowa stanowi jedynie 39,2%, 
jest to więc dla nas sygnał do podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do 
usunięcia braków w tym zakresie.

Bardzo często w wypowiedziach ankietowanych czytelników przewijał się mo
tyw tęsknoty za dawnymi „dobrymi” książkami Rodziewiczówny i Orzeszkowej, 
które, jak pisał jeden z czytelników (urzędnik lat 51), „są wytchnieniem i ucztą du
chową po ciężkich kłopotach dnia codziennego”.
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Biblioteki Polesia posiadają w dość szerokim zakresie rozbudowane warsztaty 
informacyjno-bibliograficzne, na które składają się księgozbiory podręczne, karto
teki osobowe i zagadnieniowe. W związku z wprowadzeniem wolnego dostępu do 
pólek uzyskano znacznie szersze możliwości prowadzenia działalności informa
cyjnej, pomocy czytelnikom w doborze lektury itp.

Na pytanie „Czy bibliotekarka służy potrzebną informacją” — 91% ankietowa
nych odpowiedziało pozytywnie. Wielu czytelników pisze o tym, że dzięki pomocy 
bibliotekarki nauczyli się korzystać z kartotek. Nie było ani jednej wypowiedzi, 
w której czytelnik pisałby o niewłaściwym lub lekceważącym stosunku do swoich 
zainteresowań czy do siebie.

Pisze np. studentka lat 21: „... Korzystając z tego, że ankieta jest anonimowa 
i nikt nie posądzi mnie o wazeliniarstwo, chciałabym złożyć gorące podziękowa
nia personelowi biblioteki za uprzejmość i uśmiech. Należę do wielu bibliotek, a do 
żadnej nie idę tak chętnie jak tutaj. Nawet kiedy nie ma wybranej książki czło
wiek nie wychodzi stąd rozgoryczony. Przydałoby się przysłać tutaj personel wielu 
instytucji handlowych na kursy obchodzenia się z szarą jednostką...”

Każda z bibliotek publicznych posiada podstawowy zestaw słowników, ency
klopedii, atlasów, przewodników i informatorów przeznaczony do udostępniania na 
miejscu. Jest to księgozbiór bardzo drogi, gromadzony często drogą zakupów anty
kwarycznych, przechowywany w specjalnych szafach oszklonych i zamykanych 
lub na regałach otwartych tuż przy stanowiskach pracy. Jak wynika z wypowiedzi 
ankietowanych, 48,9% czytelników korzysta z księgozbioru podręcznego. Jednak ża
den z czytelników nie wypowiedział się na temat korzystania poza słownikami 
i encyklopediami także z albumów, atlasów itp. 51% czytelników, którzy nie ko
rzystają z księgozbioru podręcznego, motywuje ten fakt posiadaniem własnych 
zbiorów w domu. Kupowanie wydawnictw informacyjnych jest bardzo rozpowszech
nione w pewnych środowiskach.

Pisze inżynier lat 47: „... nie korzystam ze słowników i encyklopedii, gdyż 
wszystkie związane z moim zawodem i zainteresowaniami posiadam w domu i na 
bieżąco uzupełniam”.

Technolog żywienia lat 27: „... Zazwyczaj kupuję wszystkie interesujące mnie 
słowniki i encyklopedie, jestem bowiem wygodna i nie chce mi się wybiegać z do
mu do biblioteki tylko po to, by sprawdzić, co znaczy dany termin czy określenie. 
Moja biblioteka nie posiada czytelni, tak że trudno jest w ciszy i skupieniu poszu
kiwać znaczenia terminów w encyklopediach, bowiem krzątający się czytelnicy przy 
regałach często przeszkadzają”.

Najliczniejszą grupę (28%) korzystających z księgozbioru podręcznego stanowią 
uczniowie i studenci, najmniejszą zaś robotnicy (1%) i renciści.

Każda z bibliotek publicznych organizuje i przeprowadza liczne akcje kultu
ralno-oświatowe. Są to spotkania autorskie, odczyty, spotkania z aktorami, wieczory 
poezji, dysku je nad książkami itp. Materiały ankietowe mia''y dać odpowiedź 
na pytanie, w jaki sposób czytelnicy oceniają prowadzone w bibliotekach imprezy, 
czy uważają, że tego rodzaju działalność pogłębia ich wiedzę o książkach, a jeśli 
tak to czy biorą udział w imprezach bibliotecznych, czy dyskutują, pytają pre
legentów i jakie imprezy widzieliby w swoich placówkach najchętniej.

Na zasadniczo sformułowane pytanie „Czy imprezy są potrzebne w bibliotekach” 
12,6% odpowiedziało zdecydowanie, ża przychodzą do biblioteki jedynie po książki 
i mają dosyć imprez na wysokim poziomie w telewizji, lub chodzą do kina, teatru 
i filharmonii.

Pisze technik w biurze konstrukcyjnym lat 32: „...Uważam, że imprezy nie są 
w ogóle potrzebne w bibliotekach i że jest to marnowaniem pieniędzy. Mając do 
wyboru poniedziałkowy teatr telewizji czy dobry film w kinie lub sztukę w teatrze,

337



kabaret w kawiarni, oczywiście wybiorę jedną z tych możliwości, gdyż wiem, że 
uzyskam tam rozrywkę w odpowiednich warunkach”. Księgowa lat 47: Oczy
wiście, że imprezy są niepotrzebne. Gdy wracam zmęczona po ośmiu godzinach 
pracy do domu i muszę rozpocząć „drugą zmianę” w domu, to czasami z trudem 
zmuszam się do obejrzenia jakiegoś filmu w telewizji, a cóż dopiero marzyć o tym 
bym mogła chodzić na imprezy do biblioteki...”.

Inni czytelnicy piszą, że „uwielbiają ciszę i spokój w bibliotece” i że ich zda
niem biblioteka nie powinna być świetlicą, że przychodzą do niej wyłącznie po 
książki.

Głosy te wystąpiły jedynie w placówkach zbliżonych do re;onu śródmieścia, 
gdzie możliwości wyboru rozrywki i to dużo łatwiejszej niż spotkanie z pisarzem 
(do którego należy przygotować się przez poznanie choćby jednej książki tego pi
sarza) są znacznie większe.

Czytelnicy rejonów peryferyjnych, a zwłaszcza rejonów na pograniczu miasta 
i wsi, domagali się, jak to wykażemy poniżej, znacznego zwiększenia liczby, a także 
jakości organizowanych akcji kulturalno-oświatowych. Pozostałe wypowiedzi na 
temat imprez kształtowały się następująco:
— czy wiesz o imprezach? — 80% tak
— czy byłeś zapraszany? — 56% tak
—■ czy brałeś udział? — 41% tak

Na pytanie o jakość imprez — 75% odpowiedziało, że są bardzo udane i cieka
we. Nieliczni czytelnicy skarżyli się na niezbyt dokładne przygotowanie się prele
genta, gadulstwo, przyczepianie etykietek i wygłaszanie sloganów przez niektórych 
prelegentów. Wiele głosów na ten temat (krytycznych) wywodzi się ze środowiska 
studenckiego.

Następne pytanie miało na celu wysondowanie opinii czytelników, na jaką 
imprezę wg podanego zestawu przyszyliby do biblioteki najchętniej:
— na spotkanie z pisarzem 43,8%
— na spotkanie z aktorem 18,5%
— na prelekcję 12,3%
— na spotkanie z działaczem 5,1%
— na dyskusję nad książką 3,9%
— na projekcję filmową 2,8%
— na spotkanie z dziennikarzem 2,4%
— na wieczór literacko-muzyczny 2,0%
— na inne imprezy 3,2%
— na każdą ciekawą 2,0% (renciści)
-t- brak odpowiedzi 4,00/ę

Większość ankietowanych chciałaby dyskutować z literatem znanym i cieka
wym, który ma już określony dorobek literacki, sławne nazwisko, ponadto posiada 
umiejętności rozmawiania z czytelnikami. Stąd bardzo wiele próśb o zorganizowanie 
spotkania z Putramentem, Żukrowskim, Brychtem, Gerhardem i Za'uskim. 18,50/q 
ankietowanych chętnie podyskutowałoby z ciekawym, znanym aktorem na temat 
jego pracy w filmie czy texewizji i teatrze. Stąd również ciągle powtarzające się 
prośby o zorganizowanie spotkania z Łapickim, Mikulskim, Karewiczem i Ha
nuszkiewiczem.

Chętnie przyszliby także na spotkanie z działaczem politycznym, społecznym, 
gospodarczym i sportowym oraz z ludźmi prowadzącymi i odpowiedzialnymi za 
działalność niektórych wydziałów Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej (z Wy
działu Urbanistyki i Architektury, z Wydziału Handlu). Respondenci podkreślali 
duże znaczenie użytkowe tego typu spotkań, które wyjaśn:a'yby wiele spraw waż
nych dla szerszego grona mieszkańców, czytelników dzielnicy. Wielu czytelników
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wyrażało także pragnienie dyskutowania w gronie innych czytelników na temat 
przeczytanych książek.

Z pytań dotyczących zainteresowań czytelniczych, najciekawsze wypowiedzi 
uzyskaliśmy o poezji. 48,3%- czytelników napisało, że interesuje się poezją, a nawet 
często pisze wiersze lub kiedyś je pisało. Przeważa tutaj młodzież szkolna i stu
dencka, choć trafiały się również listy pisąne w obronie poezji przez ludzi innych 
zawodów, pracowników fizycznych i rencistów. Z poetów cieszących się największą 
popularnością wymieniano Gałczyńskiego, Tuwima, Broniewskiego, M. Pawlikowską 
-Jasnorzewską, Różewicza, a z klasyków Mickiev/icza i Słowackiego.

Wielu czytelników w formie czasami bardzo ostrej wypowiadało się przeciw 
najnowszej poezji, której mimo (jak piszą) ogromnego samozaparcia, cierpliwości 
i wysiłku nie są w stanie przeczytać i zrozumieć. Uważają najnowszą poezję za 
obcą problemom, które ich nurtują.

Z przeprowadzonych badań ankietowych można wysnuć następujące wnioski:
1. Wykorzystanie albumów, atlasów i niektórych wydawnictw przechowywanych 

w bibliotece podręcznej jest znikome. Aby zmienić tę sytuację, należy urządzać 
stałe ekspozycje tych wydawnictw, a nawet pogadanki informacyjne i przeglądy.

2. Należy rozwijać koła dyskusyjne w ramach Kół Przyjaciół Bibliotek.
3. Biblioteka położona blisko centrum wielkomiejskiego winna zachować charakter 

instytucji, w której wypożycza się książkę i spotyka z jej twórcami. Imprezy 
typu „koncert przy świecach z udziałem 7 wykonawców” bez koniecznego in
strumentu oraz w lokaliku o powierzchni 80—90 m®, organizowane w sytuacji, 
gdy o dwie przecznice dalej znajduje Się filharmonia, nie mają żadnego sensu. 
Jednak na peryferiach wielkiego mxasta biblioteka publiczna może spełniać rolę 
ośrodka kultury rozwijającego szeroko swą działalność na rzecz potrzeb danego 
rejonu.

JULIAN GAŁCZYŃSKI
WOINTE
Szczecin

WSPÓŁPRACA OŚRODKÓW INTE Z BIBLIOTEKAMI PUBLICZNYMI

Chciałbym na przykładzie szczecińskim zobrazować możliwości współpracy 
między wojewódzkimi ośrodkami informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej 
a publicznymi bibliotekami powszechnymi.

Spośród czterech aktualnie istniejących wojewódzkich ośrodków inte (w Kato
wicach, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie) zwłaszcza ten ostatni najwcześniej i naj- 
do najmniejszych nawet skupisk ludzkich. Ułatwia to upowszechnianie informacji, 
naukowo-techniczna bez bibliotek gromadzących, opracowujących i upowszechnia
jących dorobek naukowy zawarty w książkach i czasopismach. Biblioteki publiczne 
dysponują szeroko rozgałęzioną siecią swych placóv7ek i mają możliwość dotarcia 
do najmniejszych nawet skupisk ludzkich. Ułatwia to upowszechnianie informacji 
zwłaszcza rolniczej.

W Szczecinie powstał, oryginalny jak na warunki polskie, projekt zorganizo
wania Regionalnego Zespołu Bibliotek i Ośrodków Informacji Naukowo-Technicznej 
i Ekonomicznej. Myślą przewodnią tej koncepcji było inicjowanie wspólnych po
czynań, a przede wszystkim wspólne programowanie i realizacja możliwie ścisłej 
współpracy w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, głównie 
zaś współpraca w przedmiocie informacji.
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Chociaż do chwili obecnej projekt powołania Regionalnego Zespołu Bibliotek nie 
został formalnie zatwierdzony przez WRN, to jednak podstawowe założenia tej 
koncepcji są w praktyce realizowane. Warto przy tym podkreślić, że praktyczna 
współpraca jest możliwa dlatego, że partnerzy widzą w niej wspólny interes i wy
kazują dobrą wolę. Współpraca WOINTE z bibliotekami publicznymi idzie w kilku 
kierunkach z różnymi zresztą rezultatami.

Wojewódzka sieć bibliotek publicznych jest traktowana jako kanały dopływu 
informacji opracowywanych przez instytucje wojewódzkie, a jednocześnie pozwala 
ona na przekazywanie od rolników indywidualnych i służby rolnej zapotrzebowań 
na informacje rolnicze, dostosowane do specyfiki ich mikroregionów klimatycznych 
i glebowych.

Często słyszy się opinie, że najbardziej produktywni i przedsiębiorczy ludzie nie 
korzystają z bibliotek, gdyż są zajęci bardziej intratnymi pracami niż pogłębianie 
własnej wiedzy. Niemniej jednak badania dotyczące działalności informacyjno- 
bibliograficznej bibliotek wskazują, że ludzie korzystają z usług informacyjnych 
bibliotek z przyczyn życiowo ważnych; w czym również potrzeby określane jako 
produkcyjne są niemniej ważne.

Obserwacje bibliotekarzy wiejskich potwierdzają fakt, że zapotrzebowanie na 
informacje wzrasta gwałtownie w zakresie wprowadzania nowych upraw, zabie
gów agrotechnicznych itp.

Mając na uwadze potrzeby rolnictwa przeprowadza się wspólne szkolenia dla 
bibliotekarzy i służby rolnej. Bibliotekarze we współpracy ze służbą rolną widzą 
realną pomoc tej ostatniej w zakresie doboru i upowszechniania książki rolni
czej. Służbie rolnej zależy na współpracy z bibliotekarzami, gdyż przy ich pomocy 
pragną propagować postęp techniczny w rolnictwie i zaopatrywać drobnych pro
ducentów rolnych w niezbędne informacje. Ta współpraca umożliwia opracowanie 
przez WOINTE w Szczecinie projektu organizacji powiatowych ośrodków infor
macji rolniczej i gromadzkich ośrodków wiedzy rolniczej w oparciu o powiato
we i gromadzkie biblioteki publiczne.

Dla ułatwienia bibliotekom doboru literatury rolniczej (książek i czasopism) 
WiMB? i WOINTE publikuje w postaci rocznika wydawnictwo pt. Książki dla 
rolników. Zawiera ono ad notowane wykazy książek niezbędnych w gromadzkich 
i powiatowych bibliotekach (uwzględniając przy tym klimatyczne i glebowe wa
runki na Pomorzu Zachodnim) oraz literaturę zalecającą.

Nad doborem odpowiednich pozycji książkowych pracują specjaliści z WOINTE, 
Ośrodka Postępu Technicznego w Rolnictwie (przy WSR w Szczecinie) i Wydziału 
Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Książki dla 
rolników są adnotowaną bibliografią zalecającą, przeznaczoną dla bibliotekarzy 
prowadzących zakupy w bibliotekach powiatowych oraz dla bibliotekarzy gro
madzkich upowszechniających książkę rolniczą. Wydawnictwo to omawia również 
problemy organizacyjne i metodyczne POIR i GOWR.

Głównym źródłem informacyjnym dla rolników indywidualnych i służby rolnej 
winny być księgozbiory, opracowania informacyjne i czasopisma gromadzone 
w bibliotece gromadzkiej. Jeśli zaopatrzenie bibliotek gromadzkich w książki rol
nicze można uznać w zasadzie za wystarczające, podobnie jak i zaopatrzenie w wy
dawnictwa informacyjne opracowywane przez ośrodki wojewódzkie, to liczba pre
numerowanych czasopism rolniczych jest niewystarczająca. Przeciętnie cztery — 
pięć tytułów w jednej bibliotece. A przecież wiadomo, że rolnik chętniej korzysta 
z czasopism niż z książki.

WOINTE w Szczecinie uczestniczy w konkursach czytelniczych upowszechnia
jących książki i wiedzę rolniczą, funduje nagrody, opracowuje zestawy pytań, 
uczestniczy w pracach organizacyjnych itp.
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Ciekawą inicjatywą podjętą przez WOINTE w porozumieniu z bibliotekami po
wiatowymi jest opracowywanie przy pomocy pracownika powiatowej służby rol
nej (jak również gromadzkiej) wydawnictw popularyzujących sylwetki rolników 
indywidualnych osiągających wysokie plony jak również legitymujących się wy
bitnymi osiągnięciami w produkcji zwierzęcej. Celem tych opracowań jest upow
szechnianie postępu w rolnictwie przez eksponowanie rolników-przodowników 
i przodujących PGR-ów na terenie powiatu. Metoda ta jest zwykle owocna, gdyż 
rolnicy mogą się naocznie przekonać, u sąsiada nieomal, o opłacalności stosowania 
nowych odmian, zabiegów i środków. Każdemu z rolników, których typuje do tego 
celu służba rolna, jest poświęcona oddzielna broszurka informująca o wysokości 
plonów, wynikach w zakresie produkcji zwierzęcej, stosowanych metodach itp. 
WOINTE w porozumieniu z wojewódzką służbą rolną czuwa nad merytoryczną 
stroną tych wydawnictw informgicyjnych. Własny Zakład Szybkiej Poligrafii umoż
liwia powielanie tych materiałów i przesyłanie do zainteresowanych, najczęściej 
za pośrednictwem powiatowej sieci bibliotek publicznych.

W porozumieniu ze służbą rolną biblioteki powiatowe dokonują wyboru te
matyki i przydzielają ją do opracowania rolnikom-specjalistom zgrupowanym 
wokół POIR. Materiały te poprzez sieć bibliotek publicznych trafiają do rolni- 
ków-praktyków.

Innym przykładem współpracy WOINTE z bibliotekami publicznymi jest pod
jęta inicjatywa opracowania i wydawania informatorów dotyczących przemysłu 
i handlu danego powiatu. Informatory takie zawierać będą poza danymi adreso
wymi, informacje o parametrach wyrobów, warunkach korzystania z usług i hand
lu, cenach, godzinach otwarcia, warunkach kupna itp. Jest to również poważna 
szansa dla bibliotek, które wzbogacają w ten sposób swoje usługi o zagadnienia 
praktyczno-życiowe.

Nie zapominamy również o potrzebach wiedzy o regionie. Celom tym służy 
współpraca WOINTE z bibliotekami powiatowymi dotycząca wydawania biblio
grafii typu dokumentacyjnego poszczególnych powiatów. Jeśli tę inicjatywę podej- 
mą wszystkie biblioteki powiatowe zarysuje się wówczas możliwość ścisłego po
działu pracy między WiMBP opracowującą i wydającą „Bibliografię Pomorza Za
chodniego” a poszczególnymi placówkami powiatowymi, opracowującymi szczegó
łowe bibliografie.

W druku znajduje się katalog czasopism bieżących bibliotek miasta Szczecina. 
Równolegle WOINTE rozpoczyna wydawanie katalogów bieżących czasopism po
szczególnych powiatów, opracowywanych przez biblioteki powiatowe. W perspek
tywie istnieje możliwość wydawania scalonego katalogu bieżących czasopism bi
bliotek województwa szczecińskiego. Będzie to miało poważne znaczenie dla wy
pożyczeń międzybibliotecznych i nauki.

Z inicjatywy WOINTE podjęto prace nad opracowywaniem katalogu książek 
rolniczych obejmującego zbiory jednej z bibliotek gromadzkich powiatu choszczeń- 
skiego. Katalog ten, uwielokrotniony przez WOINTE, trafi do wszystkich czytelni
ków tej gromady. Winien się on przyczynić do wzrostu zainteresowania książką 
rolniczą na wsi. Będzie to katalog adnotowany. Będzie to pierwszy druk zmie
rzający do opracowania katalogu adnotowanego książek rolniczych w bibliotekach 
gromadzkich naszego województwa.

WOINTE opracowuje kartotekę obrzeżnie perforowaną czasopism naukowych 
i technicznych w bibliotekach regionu. Karty tej kartoteki, po zwielokrotnieniu, 
mogą być nabywane przez biblioteki powiatowe, gdzie mogą służyć dla potrzeb 
informacyjnych. WOINTE w kartotece tej przewidział również miejsce dla zbio
rów wydawnictw ciągłych bibliotek powiatowych. Tak więc placówki te wchodzą 
do jednolitego systemu kartotek selekcyjnych województwa.
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Jednocześnie WOINTE podjęło prace nad wdrażaniem postępu w zakresie ma
łej mechanizacji w bibliotekach i ośrodkach inte naszego województwa. Przy 
czym chodzi nam szczególnie o' to, by biblioteki publiczne znalazły oparcie w na
szej instytucji, zwłaszcza zainteresowani jesteśmy w mechanizacji opracowywania 
i wyszukiwania informacji.

Przytoczone przykłady obrazują możliwości współpracy, która przy dobrej woli 
bibliotek publicznych i wojewódzkich ośrodków inte może przynosić owoce gos
podarce i kulturze kraju. W miarę organizacyjnego umacniania się wojewódzkich 
ośrodków inte i powstawania nowych placówek tego rodzaju w innych woje
wództwach problem ten będzie rysował się coraz wyraźniej.

TADEUSZ KRZYŻEWSKI 
Bibł. Prac. Geologii PAN 
Kraków

AUKCJE ANTYKWARYCZNE W POLSCE LUDOWEJ
(Z okazji 50 aukcji Domu Książki)

Codzienny, zbieraczy trud bibliotekarzy nad kompletowaniem księgozbiorów, 
zdobywaniem rzadkich, wyczerpanych wydawnictw i udostępnieniem poszukiwa
nych dzieł, uzupełnia żmudna praca niewielkiego grona antykwariuszy Domu Książ
ki oraz równie nielicznej grupy starych fachowców, prowadzących indywidualne 
antykwariaty.

Są to najczęściej specjaliści przedwojenni jeszcze, nierzadko dawni właściciele 
składów księgarskich, posiadający wnikliwą orientację w obrębie asortymentu 
dawnej książki, dużą znajomość potrzeb odbiorców oraz poważne umiejętności bi
bliograf iczro-informacyjne.

Kontynuują oni zarazem w ramach swej normalnej działalności tradycję aukcji 
księgarskich, których zadaniem jest ożywić wysychające źródła dopływu rzadkich, 
wyczerpanych książek oraz zachęcić ich właścicieli w drodze zapewnienia odpo
wiedniej ceny do sprzedaży na rzecz bibliotek czy instytucji naukowych. W pań
stwie prowadzącym gospodarkę uspołecznioną i tak ogołoconym z cennych zaso
bów księgarskich w czasie wojny jak Polska — istotnego znaczenia nabiera po
stulat zapewnienia poprzez sprzedaż aukcyjną dziełom wyczerpanym miejsca 
w najbardziej dla nich właściwych bibliotekach.

Aukcje mają swoją długą historię i w Polsce były popularne już od dwu wie
ków, przy czym należy tu przypomnieć szczególnie znane aukcje dubletów Biblio
teki Załuskich.

Także w okresie międzywojennego 20-lecia zorganizowano w większych mias
tach naszego kraju szereg aukcji bibliofilskich, które przyczyniły się walnie do 
wzbogacenia jakości wykonania i szaty graficznej książki polskiej. Jak zanotowała 
A. Bojanowska, nawet w latach okupacji hitlerowskiej odbyło się w Warszawie 
10 aukcji antykwarycznych h Po wojnie w latach 1047-1951 aukcje urządzało 
Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie.

Antykwariaty naukowe i specjalizacja aukcyjna

Antykwariaty, organizowane od r. 1951 w ramach sieci księgarskich Domu 
Książki, posiadały w r. 1968 łącznie 18 oddzielnych składów księgarskich oraz 7 
placówek, prowadzących wydzielone działy antykwaryczne Działalność placó
wek uspołecznionych uzupełnia 21 prywatnych sklepów antykwarskich, prowa
dzących obrót książką używaną.

Jeżeli nadmienimy, że w wyszczególnionej liczbie składów antykwarycznych 
Domu Książki mieści się zaledwie 5 wielkich antykwariatów naukowych (dwa

*)A. Bojanowska: Aukcje antykwarskie Domu Książki. Przegl. hibliot. 1964 s. 50. 
2) informator Bibliotekarza i Księgarza 1969, s. 222.
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w Krakowie, po jednym w Warszawie, Poznaniu i w Bydgoszczy), oraz jeśli zwa
żymy, że takie województwa jak koszalińskie i zielonogórskie w ogółć nie pro
wadzą sprzedaży książki używanej — to należy stwierdzić, że tej wielkości sieć 
antykwaryczna w naszym kraju stoi na granicy minimum, jakiego wymaga właści
wie pojęta służba dla polskiej nauki i kultury.

W obrębie wielkich antykwariatów wytworzyła się do pewnego stopnia spe
cjalizacja, znajdująca swe odbicie w rodzajach organizowanych imprez aukcyjnych.

Do najbardziej ruchliwych w dziedzinie organizacji aukcji należą antykwariaty 
krakowskie, przy ul. Sławkowskiej i Podwale. W Krakowie w ogólności, jako sto
licy drukowanej książki polskiej, tradycje bukinistyczne są żywe, a społeczeństwo 
tego miasta i jego najbliższego zaplecza przechowuje ciągle jeszcze w sanktuariach 
domowych niejeden rarytas bibliofilski.

”4

Krakowskie antykwariaty przodują także co do ilości zorganizowanych aukcji 
w jubileuszowej „pięćdziesiątce”, bo przeprowadziły one oddzielnie lub łącznie 
43 aukcje; 3 przypadają na antykwariat naukowy w Warszawie (przy Nowym 
Swiecie 61), 3 zorganizował antykwariat w Poznaniu, a w r. 1969 wystąpił ze swą 
pierwszą imprezą aukcyjną również antykwariat w Bydgoszczy.

Antykwariat naukowy w Krakowie przy ul. Sławkowskiej, pod kier. S. Cieślaw- 
skiego, ma na swoim koncie nie tylko największą ilość, bo aż 28 samodzielnie 
zorganizowanych aukcji dzieł zwartych i czasopism, lecz’ zarazem podjął w ostat
nim 10-leciu kilka mniej korzystnych finansowo, lecz bardzo pożytecznych pod 
względem bibliofilskim imprez aukcyjnych, wśród których należy wymienić prze
prowadzoną w r. 1963 pierwszą po wojnie aukcję rycin, oraz w czerwcu 1969 — 
aukcję ekslibrisów, na bazie zamkniętej kolekcji ekslibrisów zmarłego w r. 1964 
bibliofila, mecenasa St. Aulicha.

343



Specjalistyczną była również urządzona w r. 1965 przez warszawski antykwa
riat aukcja, gromadząca Warsaviana oraz dzieła z zakresu dziejów ruchu robot
niczego.

Obecnie aukcje odbyvzają się 4 razy w roku urządzane kolejno przez antykwa
riaty w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy. Ich poszczególne obroty wa
hają się w granicach 150—450 tysięcy zł.

Jubileuszowa, 50 aukcja przeprowadzona została' w Warszawie we wrześniu 
1969 r.

W aukcjach biorą udział przede wszystkim przedstawiciele większych bibliotek 
wojewódzkich, wszystkie biblioteki uniwersyteckie, PAN-owskie oraz specjalistycz
ne, a także grono indywidualnych bibliofilów, stanowiących obecnie tylko drobny 
procent licznych dawniej amatorów aukcji księgarskich. O losach starej książki 
decydują u nas obecnie niemal wyłącznie przedstawiciele wielkich bibliotek i in
stytucji naukowych.

Dla tych potencjalnych odbiorców opracowują antykwariaty katalogi aukcyjne, 
będące z reguły owocem cierpliwych, żmudnych zabiegów szperackich i jeszcze 
dłuższych dywagacji fachowych co do ceny i zapotrzebowania bibliotekarskiego.

Do żelaznych pozycji aukcyjnych należą dzieła, dotyczące problematyki biblio
filstwa, księgoznawstwa, historii drukarń i prasoznawstwa.

Występują czasem na aukcjach przypadki nadmiernego podbijania cen przez 
biblioteki wielkomiejskie, ze szkodą dla bibliotek mniej zasobnych z prowincjL 
A licytują dość ostro nawet przedstawiciele Ossolineum oraz — szczególnie — re
prezentanci bibliotek uniwersytetów w Łodzi i Toruniu!

Coraz częściej jednak można zaobserwować prawidłową współpracę bibliotek 
na aukcjach, które z góry ustalają między sobą prawo pierwszeństwa w zakupie 
starodruków. Jest to szczególnie ważne przy kompletowaniu ciągów roczników 
czasopism. Biblioteki Narodowa i Jagiellońska korzystają przy tym z ustalonego 
w r. 1958 prawa pierwokupu po cenach katalogowych.

Wobec tego rodzaju zastrzeżenia nie istnieje niebezpieczeństwo przeciekania 
cennych dla kultury narodowej druków za granicę. Reflektanci zagraniczni otrzy
mują żądane wydawnictwa za pośrednictwem Ars Polona.

W obrocie dawnymi wydawnictwami obowiązują pewne, zbędne i sztywne 
ograniczenia, utrudniające cyrkulację starej książki. Do takich ograniczeń należy 
3-letnia ochrona ceny sprzedażnej, uniemożliwiająca w tym czasie odsprzedaż 
książki po cenie wyższej oraz coraz rzadziej przestrzegany zakaz przyjmowania 
do sprzedaży antykwarycznej książek poniżej zł 100 wartości. Te nieżyciowe ogra
niczenia eliminuje samo życie i codzienna praktyka księgarska.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że sprzedaż starych wydawnictw kurczy się z roku 
na rok, ilość cennych druków i dokumentów historycznych jest coraz mniejsza 
w obrocie księgarskim, ulegają one bowiem stopniowemu przesunięciu ze zbio
rów prywatnych do bibliotek, archiwów i muzeów, skąd już nie wracają na 
rynek.

Dlatego należy wprowadzić do obrotu antykwarycznego w stopniu większym 
niż dotychczas używane książki, wydane po wojnie.

"W 25-lecie PRL książka powojenna kwalifikuje się już w dużej mierze do anty
kwariatów. Szczególnie dotyczy to kompletów czasopism ilustrowanych, które do 
chwili obecnej nie znajdują się w sprzedaży oficjalnej. Nie można kupić ani 
sprzedać roczników „Przekroju”, „Świata”, „Panoramy” czy „Świerszczyka” 
i „Płomyczków”. Bibliotekarze przewidują zaś, że miałyby one wielkie powodzenie 
zwłaszcza w bibliotekach gromadzkich, gdzie młodzi i starzy chętnie sięgają do 
wspomnień minionego ćwierćwiecza.

Ożywienie sprzedaży książki używanej wiąże się także z pomnożeniem facho
wych kadr antykwariuszy. Jest to zawód, który — podobnie jak i bibliotekarski 
— wymaga specjalnego zamiłowania i kultury osobistej, wykształcenia ogólnego, 
doświadczenia fachowego oraz stałego podnoszenia swych kwalifikacji drogą prak
tyki. W tej dziedzinie brak młodego narybku. W ciągu 10 lat istnienia antykwa
riatów państwowych nie zdołano, praktycznie biorąc, wykształcić nowej kadry. 
Stara zaś szybko się v/ykrusza. Dopiero w r. 1370 kilkudziesięciu specjalistów 
kończy 2-letnie studium antykwarskie przy Uniw. 'Warszawskim, z czym związane 
są uzasadnione nadzieje, że fachowa obsada antykwariatów ulegnie poprawie.

Po zorganizowaniu 50 aukcji, poważny wysiłek grona antykwariuszy powi
nien być odpowiednio oceniony przez nasze biblioteki i całą społeczność czyta
jącą, a więc i przez kompetentne czynniki. Anty kwariusze bowiem, to najlepsi 
sprzymierzeńcy, z którymi zjednoczyła nas szlachetna pasja: „Amor librorum nos 
unit”.
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JAN WRÓBLEWSKI
Biblioteka WSR
Olsztyn

POWSTANIE KOŁA BIBLIOTEKARZY OKRĘGU ZŁOTOWSKIEGO 
W 1932 ROKU

W rozwoju polskich bibliotek w Niemczech w okresie międzywojennym wielką 
aktywność przejawiała V Dzielnica Związku Polaków^, obejmująca teren tzw. 
Pogranicza i Kaszub 2, Szczególne ożywienie akcji czytelniczej nastąpiło tutaj pó 
uruchomieniu polskich szkół prywatnych (1929), które miały również duży wpływ 
na rozwój oświaty pozaszkolnej. Dzięki inicjatywie dra Kazimierza Szwarcenberg- 
Czernego, który wyjednał u starostów sąsiadujących z Pograniczem polskich po
wiatów sumę ok. 20 000 zł, zostały zakupione w Poznaniu i tam opracowane przez 
dzieci szkolne książki w liczbie ok. 6 000 tomów. Gotowe komplety przewoził na
stępnie konsul swoim samochodem służbowym przez granicę, a złotowscy działacze 
oświatowi „na własnych plecach (dosłownie) przenosili i przewozili do poszczegól
nych miejscowości, gdzie już były przygotowane z góry punkty biblioteczne” *. 
Akcja to umożliwiła zorganizowanie sieci bibliotecznej w ośrodku złotowskim i ka
szubskim w listopadzie 1931 r., a w ośrodku babimojskim w marcu 1933. W dal
szych poczynaniach organizacyjnych teren V Dzielnicy Związku Polaków podzielo
no na 3 okręgi bibliotekarskie:

1. okręg złotowski z siedzibą w Złotowie,
2. okręg babimojski z siedzibą w Podmoklach,
3. okręg kaszubski z siedzibą w Bytowie.
Wszystkie okręgi, na czele których stali bibliotekarze okręgowi, podlegały Cen

tralnej Bibliotece w Złotowie, którą opiekował się z ramienia Związku Polaków 
i Towarzystwa Szkolnego odpowiedzialny za całość • naczelny bibliotekarz Zor
ganizowane w terenie biblioteczki znajdowały oparcie o istniejące tutaj najlicz
niej ze wszystkich dzielnic szkoły polskie, których nauczyciele brali czynny udział 
w rozwoju czytelnictwa. W prowadzonej akcji bibliotecznej na Pograniczu i Ka
szubach wielką wagę przywiązywano do szkolenia bibliotekarzy oraz szeroko za
krojonej propagandy książki polskiej. W celu nabycia fachowych wiadomości 
w pierwszych latach wysyłano bibliotekarzy i kandydatów na kursy bibliotekarskie 
urządzane w kraju (Rabka, Inowrocław), później zaczęto organizować kilkudnio
we kurso-konferencje na terenie własnym (w latach 1935—1939 we wszystkich 
ośrodkach odbyło się ich łącznie 9). Odpowiednio wyszkoleni bibliotekarze z po
mocą nauczycieli i aktywu oświatowego'mogli prowadzić skuteczną akcję czytelni
czą. W swojej pracy dużo wysiłków poświęcali oni propagandzie książki polskiej. 
Już w 1931 roku w Złotowie, w lokalu Banku Ludowego zorganizowano w dniach

1) Teren działalności powstałego w 1922 roku Związku Polaków w Niemczech był podzie
lony na 5 dzielnic: I — Śląsk Opolski, II — Niemcy Środkowe (Berlin), III — Westfalia 
i Nadrenia, IV — Prusy Wschodnie, V — Pogranicze i Kaszuby.

г) Por. D. Przemieniecka, Polskie książki i biblioteki w miądzywojennej historii 
Pogranicza. Bibliotekarz 1963 nr ll s. 341-346.

a)K. Szwarcenberg-Czerny, Książka i czasopismo w Złotowskim w latach 
1928-1332. W: Czytelnie i biblioteki w województwie koszalińskim. Wspomnienia z pola walki 
G Utrzymanie kultury polskiej w latach 1848-1939, o jej upowszechnienie w latach 1948-1958. 
Koszalin 1959, s. 58.

<) Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie 
(dalej w skrócie: AAN, APB) sygn. 2031. Sprawozdanie z przeprowadzonych w listopadzie 
1935 r. konferencji bibliotekarsko-świetlicowych na terenie Pogranicza. Całością akcji biblio
tecznej kierował Henryk Jaroszyk, a bibliotekarzami okręgowymi byli: w okręgu złotow
skim — Łucja Nowakówna (wychowawczyni przedszkola), w okręgu babimojskim — Stanisław 
Zórawski (nauczyciel), w okręgu kaszubskim — Edmund Rakowski (kierownik Towarzystwa 
Szkolnego w Bytowie).
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od 5 do 13 grudnia „Wystawę Polskiego Przemysłu Ludowego, Ceramiki Polskiej, 
Książki i Prasy Polskiej”®, w następnych latach propagandę czytelnictwa pro
wadzono na specjalnie w tym celu organizowanych corocznie „wieczorkach propa- 
paganriy polskiej książki” oraz w „dniu polskiej książki”®. W bibliotekach były 
organizowane liczne wystawki, a nawet stoiska sprzedaży książki Działalność 
bibliotek starano się powiązać z miejscowym społeczeństwem; w tym celu m.in. 
organizowana była tzw. „opieka biblioteczna”, w składzie: ksiądz proboszcz (o ile 
jest Polakiem), bibliotekarz i jego zastępca oraz miejscowy nauczyciel.

Te wysiłki dały pozytywne wyniki w rozwoju czytelnictwa, czego dowodem są 
osiągane liczby wypożyczeń oraz bardzo wysoki procent czytelników, np. w Giup- 
czynie w r. 1932/33 stanowili oni ?5 proc, ogółu polskiej ludności®. Władze nie
mieckie, uważnie śledząc każdy przejaw polskości na tych terenach, notowały 
w swych raportach nawet z pewną przesadą wyniki czytelnictwa, zaznaczając: 
,,cała ludność czyta” ®.

Piękna jest historia bibliotekarstwa polskiego na Pograniczu i Kaszubach, jed
nak na przeszkodzie jej pełnego odtworzenia stoi brak materiałów źródłowych. 
(Posiadamy tylko fragmenty, jak sprawozdania z niektórych kursów bibliotekar
skich, programy propagandy czytelnictwa, niektóre dane statystyczne itp.). Zupeł
nie inaczej niż na Mazurach i Powiślu, skąd mamy bardzo dokładne sprawozda
nia z działalności „Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech — Oddział: Prusy 
Wschodnie” -‘в. Trudno dziś dociec, czy na Pograniczu szwankowała dokumetancja 
ówczesnej działalności bibliotekarskiej, czy też — co jest bardziej prawdopodobne 
— materiały te zostały zniszczone podczas ostatniej wojny.

Dlatego też każdy odnaleziony dokument z tych terenów jest bardzo cenny 
i tym bardziej zasługuje na opublikowanie. Ostatnio udało mi się dotrzeć do szcze
gólnie unikalnego dokumentu, jedynego w tym rodzaju, nie posiadającego swych 
odpowiedników w innych dzielnicach. Jest to „Sprawozdanie pierwszego zebrania 
bibliotekarzy ośrodka Złotowskiego”, na którym założono Koło Bibliotekarzy, 
Wspomniany dokument, który przytaczam niżej w całości, zawiera nazwiska obec
nych na zebraniu bibliotekarzy (także nieobecnych), opis założenia kola, wybrany 
zarżąd oraz statuty.

“) Glos Pogranicza nr 46 (4 XII1931), dodatek do Gazety Olsztyńskiej. W tym samym 
numerze ukazał się artykuł ks. Maksymiliana Grochowskiego pt. „Książka polska”.

Np. 23X 1933 zorganizowano w Rudni pow. złotowski wieczór propagandy czytania pol
skiej książki z następującym programem:

1. Zagajenie i przywitanie
2. Odśpiewanie „Hasła Polaków w Niemczech”
3. a) Wiersz pt. ,,Pieśń pracy” — H. Juszkiewicz

b) Czytanie opowiastki: ,,Legenda żeglarska” — H. Sienkiewicz
4. Odśpiewanie pieśni: Kochajmy się bracia ...
5. Czytanie wyjątku z ,,Krzyżaków” (koniec bitwy pod Grunwaldem)
6. Koncert miejscowej orkiestry (w przerwach odczytanie kilku wesołych anegdot)
7. a) Referat pt. „Znaczenie książki polskiej”

b) Czytanie wyjątku z ,.Chłopów” — ,,Wieczór wigilijny”
8. Werbowanie nowych czytelników i wypożyczenie książek
9. Wspólne gry i zabawy towarzyskie oraz taniec

10, Zakończenie odśpiewaniem „Hasła Polaków w Niemczech”.
’) Np. stoisko z książkami i sprzedaż książek zorganizowano w Wiśniewce pow. złotow

ski podczas wieczorku propagandy polskiej książki.
8) AAN, APB sygn. 1958 k. 72-73. Sprawozdanie z działalności bibliotek ludowych Pogra

nicza za okres zimowy 1932/33.
8) Zob. Polacy na Ziemi Lubuskiej i na Łuźycach przed rokiem 1939. Tajny memorial 

niemiecki. Opracowali: Dr K. Kolańczyk i dr Wł. Rusiński. Poznań 1948 ss. 28, 30, 34.
te) Zob.: J. Wróblewski, Materiały z działalności Centralnej Biblioteki Polskiej 

w Niemczech — Oddział: Prusy 'Wschodnie. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1962 nr г 
s. 454-472; tenże: Ostatni rok działalności Centralnej Biblioteki Polskiej w Niemczech — Od
dział Prusy Wschodnie, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1968 nr l s. 119-131.
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Nasuwa się pytanie, kto był inspiratorem powołania tej organizacji bibliote
karskiej, czy inicjatorem był ktoś z uczestników kursów bibliotekarskich w Polsce 
(który tam dowiedział się o istnieniu Związku Bibliotekarzy Polskich), czy też 
projektodawcą były władze oświaty pozaszkolnej Pogranicza? Jak wynika z cy
towanego sprawozdania, nikt z kierownictwa oświatowego nie brał udziału w tym 
zebraniu. Jedynym nikłym śladem tej inicjatywy jest pismo prezesa Towarzystwa 
Szkolnego, ks. M. Grochowskiego z dnia 29 października 1932 r. do Centralnej 
Biblioteki Polskiej w Berlinie, w którym m.in. zawarte jest takie zdanie: „Za
mierzamy jeszcze w b. roku zorganizować kółko bibliotekarzy i koło czytelni
ków”

Następne pytanie: Czy założone koło bibliotekarzy złotowskich kontynuowało 
swoją działalność i realizowało nakreślone zadania? Na to też trudno odpowie
dzieć. Wprawdzie jeden z byłych członków zarządu tego koła na moje zapytanie 
listowne dał odpowiedź twierdzącą ’2, brak jednak na to potv/ierdzenia w zacho
wanych aktach urzędowych. Tylko w sprawozdaniu z przeprowadzonych w stycz
niu 1935 r. konferencji bibliotekarskich na terenie Pogranicza, w punkcie „cel” 
czytamy m.in.: „Wytworzenie wśród zespołu bibliotekarzy danego ośrodka więzi 
grupowej i założenie koła bibliotekarzy” jest to niewątpliwy dowód, że sama 
idea organizacji bibliotekarskiej musiała być nadal żywa. Trzeba jednak pamię
tać, że ówcześni bibliotekarze byli przeważnie społecznikami i poza pracą zawo
dową brali jeszcze udział w innych pracach społecznych. Problematyczne jest 
również, czy władze niemieckie wyraziłyby zgodę na istnienie Koła i zatwierdziły 
jego statut. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że założenie koła miało stano
wić namiastkę istniejącej w kraju zawodowej organizacji bibliotekarskiej, podob
nie jak zorganizowane wśród nauczycieli polskich szkół prywatnych w Niem
czech „Towarzystwo Nauczycieli” stanowiło odpowiednik Związku Nauczycielstwa 
Polskiego.

Dlatego też publikowany poniżej dokument jest cegiełką nie tylko do dzie
jów bibliotekarstwa polskiego w Niemczech, ale także do historii Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, bowiem idea bibliotekarskiej organizacji znalazła żywy od
dźwięk przed blisko czterdziestu laty również u złotowskich bibliotekarzy.

■ . Złotów dnia 13 Jjstopada 1932 r.
SPRAWOZDANIE PIERWSZEGO ZEBRANIA BIBLIOTEKARZY OŚRODKA ZŁOTOWSKIEGO

W piątek, dnia 18 listopada 1932 roku odbyło się pierwsze zebranie bibliotekarzy biblio
tek ludowych, rozmieszczonych na terenie powiatu złotowskiego.

Porządek obrad:
1. Zagajenie p. Nowakówna Łucja,
2. Podanie celu zebrania: a) udzielenie instrukcji

b) założenie koła bibliotekarzy
c) wolne głosy.

«) AAN, APB, sygn. 1916.
1!) List z dnia 20 X 1968 r. Odpowiedź brzmiała następująco: „Koło bibliotekarzy w Złoto

wie, które zostało założone w dniu 18 listopada 1932 r., było bardzo żywotne i istniało do 
wybuchu II wojny światowej. Zadaniem tego koła było propagowanie c^zytelnictwa polskiego. 
Organizowano konkursy deklamacji, dobrego czytania, recytatorskie (zbiorowe), gazetek 
ściennych itd. Co pewien czas urządzano wystawy ciekawych książek, czasopism i gazetek 
ściennych. Zwycięzców nagradzano książkami”.

«) AAN, APB sygn. 2031 s. 43.
“) AAN, APB sygn. 1916. Odpis sprawozdania Konsulat R.P. w Pile przesłał pismem 

у dnia 26 XI 1932 r. do Poselstwa Polskiego w Berlinie.
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1. P-
2. P-
3. P
4. P-
5. P-
6. P
7. P-
8. P-
9. P

10. P
11. P
12. P
13. P-
14. P
13. P
16. P
17. P

о godzinie ll-tej na sali Banku Ludowego w Złotowie zebrali się wszyscy zawiadowcy bi
bliotek ludowych, a mianowicie:

Kierzek z Blenkwidu w zastępstwie p. Pawła Massla 
p. Młodzianowska Bogusława z Buczka Wielkiego 

Kachelkówna Małgorzata z Głomska 
Byczek z Głubczjma 
Kokowski Teofil z Kleszczyny 
Rzechtalski Kr. z Osówki 

p. Baranówna Bronisława z Podróżnej 
Kluckówna Stefania z Radawnicy 
Męckówna z Rudni 
Cieślik Julian ze Szkica 
Massellówna Marta ze Świętej 
Rosenthal z Wiśniewki 
Julian Dróbkiewicz również z Wiśniewki 
Jęsiek Ambroży i Kaazówna Gertruda z Zakrzewa 
Nowakówna Łucja i Biniakowska Helena ze Złotowa 
Pałuczakówna Maria z Zł. Błoto 
Marachówna Wanda z Słowianowa.

Po zagajeniu zebrania przez p. Nowakównę przedstawiła p. Hela Biniakowska pierwsze 
czynności bibliotekarza, a mianowicie: a) jak sporządzać katalog? b) jak ułożyć regulamin?
c) jak zapisywać czytelnika do zeszytu czytelników? d) jak wypełnić kartę czytelnika i kar
tę książki? e) jak uskuteczniać dzienne sprawozdania?

Wszystkie te czynności zostały objaśnione na przykładach. W dalszym ciągu p. Łucja 
Nowakówna udzieliła zebranym instrukcji, zwłaszcza w odniesieniu do zachęcania do czy
tania i werbowania nowych czytelników dla bibliotek, przyczem zwróciła uwagę na osobę 
bibliotekarza wzgl. bibliotekarki, na otoczenie biblioteki, a raczej lokalu i na konieczność 
zaznajomienia się z treścią książek znajdujących się w bibliotekach.

Ważnym momentem w akcji bibliotecznej na terenie powiatu złotowskiego, to założenie 
koła bibliotekarzy.
Do koła przystąpili wszyscy bibliotekarze czynni w tej chwili, potem przystąpią jeszcze 
bibliotekarze tych bibliotek, które mają być uruchomione w naszym ośrodku.

Do zarządu vzybrano: 
na przewodniczącą p. Łucję Nowakównę, 
na zastępcę p. Kokowskiego Teofila 
na sekretarkę p. Helę Biniakowską 
na zastępczynię p. Marię Włoszczyńską 
na radnych p. Bogusławę Młodzianowską

p. Masselównę Martę ,
p. Jęsika A.

Równocześnie przedłożono zebranym statuty Koła Bibliotekarzy w następującym brzmieniu;
I. Nazwa, siedziba i zadania.

• Art. 1.

Organizacja nazywa się: Koło Bibliotekarzy Złotowskiego okręgu.

Art. 2.
Zadaniem Zespołu jest szerzenie zamiłowania do czytania książki polskiej przez umiejętne 
prowadzenie biblioteki oraz urządzanie wieczorków propagandy czytania książki.
II. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Zespół składa się z członków; a) czynnych
b) wspierających.

Członkiem czynnym może być każdy Polak łub Polka, prowadzący bibliotekę. Członkiem 
wspierającym zaś każdy, który wspiera bibliotekarza radą lub pomocą w pracy nad roz
wojem biblioteki.

Art. 4.
Obowiązkiem członka jest:

a) bywać na zebraniach
b) starać się o rozwój biblioteki
c) stosować się do ściśle obowiązujących uchwał
d) wspomagać Zarząd w jego czynnościach.
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Art. 3.
Członek ma prawo;

a) brania udziału w występach propagandowych i Innych wspólnych urządzeniach,
b) korzystania z kursów i wykładów dla bibliotekarzy,

III. Zarząd, jego prawa i obowiązki.

Siedzibą zarządu jest miasto Złotów.

Zarząd: a) reprezentuje zespół na zewnątrz
b) czuwa nad rozwojem i kierunkiem pracy zespołu bibliotekarzy
c) zwołuje zebrania zwyczajne i nadzwyczajne
d) uchwala instrukcje dla członków, układa programy dla propagandy.

Zarząd składa się z przewodniczącego i zastępcy Jego, sekretarza i zastępcy oraz radnych, 
którzy wybierają komisję rewizyjną biblioteki.

Art. 9.

Obowiązkiem prezesa jest: zwoływać i prowadzić zebrania zarządu, przewodniczyć na zebra
niach zespołu, wspólnie z sekretarzem podpisywać korespondencje i zobowiązania.
Zastępca spełnia te same zadania w razie nieobecności prezesa.

Art. 10.

Obowiązkiem sekretarza jest: prowadzić spis członków, spisywać protokóły zebrań, przecho
wywać akta i dokumenty zespołu, podpisywać korespondencję i protokóły.

Art. 11.

Radni wspomagają członków Zarządu i przyjmują zastępstwa w razie potrzeby, a nadto 
wybierają komisję rewizyjną.

Art. 12.

Komisja rewizyjna; ma prawo i obowiązek do rewizji bibliotek i zdania sprawozdania 
z odbytych rewizji na walnym zebraniu.

Zebrania Zarządu odbywają się w razie potrzeby, lecz zawsze przed zebraniem zespołu. 
Zebrania zespołu odbywają się co kwartał.

Wolne głosy:
W wolnych głosach podniesiono:

a) że następne zebranie odbędzie się 2 lutego 1933 r.
b) że w przeciągu następnego kwartału, a więc aż do 2 lutego zorganizuje się w każdej 

miejscowości t. zw. opiekę biblioteczną, w skład której wejdą trzy osoby spośród miej
scowego społeczeństwa: Ks. proboszcz o ile Polak, bibliotekarz i jego zastępca oraz 
miejscowy nauczyciel szkoły polskiej. Ażeby jak najwięcej ludzi wciągnąć do pracy 
społecznej, nie należy do opieki bibliotecznej zapraszać rodaków już czynnych w różnych 
organizacjach, lecz nowych i chętnych do pracy społecznej,

c) rozdzielono jeszcze brakujące karty czytelników i karty książek.

Konkretny wynik dzisiejszych obrad to:
1. założenie koła bibliptekarzy
2. przygotowanie gruntu do utworzenia opieki bibliotecznej
3. udzielanie informacji bibliotekarzom, którzy nie brali jeszcze żadnego udziału w kur

sach i t. p., zwłaszcza jak należy prowadzić katalog, dzienne sprawozdania, jak wypełniać 
karty czytelnika i t. p.

4. jak należy szerzyć zamiłowanie do czytania książek i to nietylko książek powieściowych, 
lecz nie w mniejszej mierze książek z zakresu nauk przyrodniczych, zawodowych i t. p.
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z pośród przygotowanych do prowadzenia bibliotek czynni są w charakterze bibliotekarzy 
wzgl. ich zastępców Kokowski i Milachowska w Kleszczynie, Masselówna w Świętej, Massel 
Paweł w Blenkwidze, Baranówna w Podróżnej, Nowakówna Łucja i Biniakowska w Zło
towie, Kachelkówna w Głomsku, Kluckówna w Radawnicy, Jęsiek i Kaazówna w Zakrzewie, 
Murachówna w Sławianowie, Klóskówna Joanna w Stawnicy; nie pracują w bibliotekarstwie 
Biniakowski Kazimierz, Włoszczyńska Maria, przyciąga się ich na zastępstwa.

Z pośród obecnie czynnych bibliotekarzy nie mają żadnego fachowego przygotowania: 
Młodzianowska z Buczka; Ryczek z Głubczyna; Rzechtalski z Osówki; Męckówna z Rudni; 
Cieślik ze Szkica, Rosenthal i Dróbkiewicz z Wiśniewki; Pałuczakówna ze Zł. Błota; Olewski 
z Werska i Chodera G. z N. Świętej.

Na zebranie nie przyszli: Klóskówna ze Stawnicy: Chodera Gertruda z N. Świętej oraz 
.lan Olewski z Werska.

Sekretarka
(—) Biniakowska, Hela

Przewodniczący 
(—) Nowakówna, Łucja

XXXV SESJA IFLA W KOPENHADZE 
(24—30 Vni 1969)

Głównym tematem tegorocznej Sesji IFLA było wykształcenie bibliotekarskie 
i badania w .zakresie bibliotekoznawstwa (Library Education and Research in 
Librarianship). Sesja odbywała się przy udziale ok. 400 uczestników w nowym 
gmachu Królewskiej Szkoły Bibliotekarskiej iThe Royal School of Librarian ship) 
w Kopenhadze, Bibliotekarstwo polskie reprezentowała 5-osobowa grupa: doc. 
dr Jan Baumgart (przewodniczących delegacji SBP), Irena Morsztynkiewxczowa,« 
dr Witold Stankiewicz, dr Jerzy Wierzbicki oraz niżej podpisana.

Zgodnie z przyjętym zwyczajem obrady toczyły się na posiedzeniach plenar
nych oraz w ramach licznych komisji i sekcji. Największym zainteresowaniem 
(sądząc z dużej frekwencji na sali) cieszyły się trzy zagadnienia:

1. Kształcenie bibliotekarzy i problematyka badań bibliotekoznawczych.
2. Mechanizacja w bibliotekach.
3. Standaryzacja w bibliotekach publicznych.
W zvziązku z pierwszym problemem wygłoszono dwa główne referaty na po

siedzeniu plenarnym, zaś kilkanaście w ramach poszczególnych komisji. Ponieważ 
spraw^'y kształcenia bibliotekarzy znajdują się dziś w centrum uwagi bibliotekar
stwa światowego, stąd posiedzenia komisji, które je włączyły do swojego progra
mu zamieniały się pod względem liczebności uczestników w posiedzenia plenarne.

W sumie referaty wyłoszone bądź powielone i upowszechnione na Sesji zło
żyły się na pokaźną księgę, której omówienie równałoby się w praktyce napisaniu 
równie obszernego tomu. Dlatego postaram się jedynie zasygnalizować sprawy naj
ważniejsze, ograniczając się do trzech wymienionych na wstępie problemów.

I. KSZTAŁCENIE BIBLIOTEKARZY I PROBLEMATYKA BADAŃ BIBLIOTEKOZNAWCZYCH

Ambitnym zamierzeniem organizatorów Sesji było dokonanie przeglądu syste
mów kształcenia bibliotekarzy oraz ich dorobku badawczego w skali światowej. 
Ten, nader interesujący, zamiar .udało się zrealizować tylko częściowo. Wśród 
głównych referatów, wokół których skupiła się dyskusja, wyróżniły się; Jack 
Dalton (Stany Zjednoczone) — Library Education and Research in Librarianship 
(Kształcenie bibliotekarzy i badania bibliotekoznawcze), V, V. Sierov (Związek Ra
dziecki) — Library Science and some problems of library education in the USSR 
(Bibliotekoznawstwo i niektóre problemy kształcenia bibliotekarzy w ZSRR), Frank 
Norry Hogg (Wielka Brytania) — Library education and research in Librarianship 
in Great Britain (.Wykształcenie bibliotekarskie i badania w zakresie biblioteko
znawstwa w Wielkiej Brytanii) oraz R, M. Hayes (Stany Zjednoczone) — Infor
mation science in librarianship with special emphasis on education for libra
rianship (Informacja naukowa w bibliotekoznawstwie ze szczególnym uwgzlęd- 
nieniem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa).

Problematyka zaprezentowana w tjch pracach była bardzo różna i sam przed
miot rozmaicie potraktowany. W referacie angielskim i amerykańskim znalazło się
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obszerne omówienie aktualnej sytuacji w szkolnictwie bibliotekarskim obu tych 
krajów, referat radziecki stanowił próbę określenia najpilniejszej problematyki 
badawczej w zakresie bibliotekoznawstwa, zaś R. M, Hayes podjął próbę określe
nia wzajemnego stosunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Mimo oczy
wistych różnic dzielących poglądy autorów, które wynikały z odmiennych dróg 
rozwo.. owych bibliotekarstwa zwłaszcza w dziedzinie doświadczeń praktycznych, 
odmienności ustrojowych, ekonomicznych okazało się, że istnieje wiele wspólnych 
zjawisk, które wpływają na kierunki kształcenia bibliotekarzy. A oto te najważ
niejsze:

1. Wszyscy autorzy stwierdzają zgodnie, iż ostatnie lata przyniosły bardzo gwał
towny rozwój szkolnictwa bibliotekarskiego, o którym się wiele p.sze i dyskutUjC 
i z którego wyników nauczania świat bibliotekarski nie jest zadowolony. W Wiel
kiej Brytanii w 1963 r. działało 11 szkół bibliotekarskich, liczących w sumie 1 595 
studentów, w 1969 jest ich już 16 i kształcą one 2 600 studentów.

Liczba absolwentów bibliotekoznawstwa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 
w stosunku do ogółu absolwentów szkół wyższych wynosiła w 1959/60 r. — 4 proc., 
a w_19Ł7/68 r. już 7 proc. W obu tych krajach działa aktualnie 117 wyższych szkół 
bibliotekarskich, z których 43 posiada akredytację Amerykańskiego Stowarzysze
nia Bibliotekarzy (ALA). Oprócz nich działa 183 szkół średnich oraz 57 szkół tech
nicznych.

W Związku Radzieckim działa ponad 100 średnich szkół bibliotekarskich oraz 
20 szkół wyższych. Kształcą one łącznie ok. 10 000 absolwentów rocznie, z czego 
3 000 uzyskuje dyplomy studiów wyższych.

Zapotrzebowanie na kwalifikowanych bibliotekarzy jest coraz większe i nie tylko 
w wymienionych krajach. O doświadczeniach polskich w dziedzinie tworzenia mię
dzywydziałowych i podyplomowych studiów bibliotekarskich informował referat 
doc. dra Jana Baumgarta.

Wzrost ilości szkół i liczby studentów wymaga powiększenia liczby nauczycieli. 
Przygotowanie fachowe i dydaktyczne tych, którzy uczą aktualnie zawodu biblio
tekarskiego budzi wiele zastrzeżeń. Prowadzone w wielu szkołach obserwacje 
dowodzą, iż cały system nauczania koncentruje się wokół przekazania studentom 
v/iadomości praktycznych, użytecznych aktualnie, z pominięciem perspektyw roz
wojowych, które w przyszłości zadecydują o organizacyjnym kształcie bibliotekar
stwa. W rezultacie absolwenci mają duże trudności w adaptowaniu swoich wiado
mości do zaistniałych nowych sytuacji organizacyjnych dotyczących poszczególnych 
placówek, jak i całych sieci. Z tych względów w Stanach Zjedr oczonych powstał 
projekt utworzenia specjalnej 5-letniej szkoły kształcącej nauczycieli biblioteko
znawstwa, do której będą pozyskiwani kandydaci reprezentujący również inne 
dziedziny wiedzy, jak socjologia, psychologia, językoznawstwo i in.

2. Dynamiczny rozwój szkolnictwa bibliotekarstkiego tłumaczy się rozwojem 
nowych dziedzin naukowych i kontynuacją starych, rewolucyjnymi zmianami 
w przemyśle, demokratyzacją oświaty. Postęp w organizacji nauki powoduje szybki 
wzrost piśmiennictwa, a co za tym idzie potrzebę organizowania dużych systemów 
bibliotecznych, zdolnych do podjęcia odpowiedzialnych zadań w dziedzinie in
formacji.

Dotychczasowa wiedza o funkcjonowaniu i organizacji współczesnego bibliote
karstwa jest fragmentaryczna i sporządzane w niektórych krajach p"any rozwojo
we na przyszłość są cparte na dość kruchych podstawach. Pilne zatem staje się 
skoncentrowanie wysiłków badawczych na sprawach najpilniejszych, obejmujących 
problematykę wspólną dla bibliotekarst'Miza. światowego. Dla realizacji tych planów 
konieczne jest pozyskanie dla badań najwybitniejszych bibliotekoznawców z róż
nych krajów, zwiększenie wymiany doświadczeń między poszczególnymi szkodami 
bibliotekarskimi oraz ośrodkami prowadzącymi badania naukowe w tej dziedzinie. 
Propozycje radzieckie w tym zakresie poszły bardzo daleko. V. V Sierov postulo
wał mianowicie utworzenie międzynarodowego studium nad problemami bibliotek 
XXI wieku, obejmującymi w pierwszym rzędzie zagadnienia mechanizacji, auto
matyzacji w pracy bibliotek, ekonomiki bibliotecznej i statysyki.

Bardzo niewiele mówiono o aktualnie prowadzonych pracach badawczych w za
kresie bibliotekoznawstwa. Właściwie jedyną próbą teoretycznego określenia miej
sca bibliotekoznawstwa w systemie nauk był krótki referat N. I. Tiuliny (Związek 
Radziecki), a z działalności praktycznej referat niżej podpisanej o badaniach pro
wadzonych w Instytucie Książki i Czytelnictwa.

3. Jedną z najnowszych a zarazem najtrudniejszych dziedzin, która żywiołowo 
wtargnęła do bibliotekoznawstwa jest automatyzacja. Wiąże się ona z rozwojem 
informacji naukowej i społecznym zapotrzebowaniem na nią. Biblioteki stoją przed
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trudnym zadaniem określenia własnego wkładu organizacyjnego w dalszym roz
woju informacji. Dla wielu bibliotek jest to dylemat pozostania na tradycyjnym 
statusie instytucji przechowującej zbiory czy też przekształcenia się w aktywne 
centrum informacji. Niemal wszyscy autorzy są zgodni co do konieczności zacho
wania w systemie kształcenia bibliotekarzy tradycyjnych związków z naukami 
humanistycznymi, społecznymi a zwłaszcza socjologią i psychologią. Powołując się 
na W. I. Lenina referent radziecki podkreślał ponadto społeczny charakter dzia
łalności biblioteki, jej związki z rozwojem ekonomiki, nauki i kultury. Niezależnie 
jednak od tych podstawowych ustaleń dla wszystkich staje się oczywiste, iż biblio
tekarze muszą otrzymać wykształcenie w zakresie informacji naukowej, zarówno 
teoretyczne jak i praktyczne, że bez tego wykształcenia nie będą oni mogli praco
wać w nowoczesnej bibliotece. Konieczność ta została doceniona przez szkolnictwo 
bibliotekarskie w Stanach Zjednoczonych. W 1960 r. tylko 5 szkół akredytowanych 
przez ALA organizowało u siebie kursy dokumentacyjne, a 9 — kursy na temat 
materiałów audiowizualnych. W 1968 r. na 43 szkoły akredytowane — 27 realizuje 
programy w zakresie automatyzacji w bibliotekach, 34 — programy związane z in
formacją naukową, a 18 — z audiowizualną. Niektóre szkoły, jak np. Drexel’s 
Graduate School of Library Science przyznaje stopień magistra bibliotekoznawstwa 
oraz magistra informacji naukowej, w Columbia University informacja naukowa 
została włączona do tradycyjnego programu bibliotekoznawstwa, w Ohio State 
University informacja naukowa i wykorzystanie komputerów zostały wydzielone 
osobno i włączone do wydziału inżynierii. W Czechosłowacji w wyniku reformy 
studiów bibliotekoznawczych utworzono dwie katedry Bibliotekoznawstwa i Infor
macji Naukowej przy Uniwersytecie Karola w Pradze i Komeńskiego w Bratysła
wie, o czym informował referat dra Jifiego Kabrta, kierownika Katedry Praskiej.

Niezależnie jednak od umiejscowienia tej nowej dziedziny w programach 
poszczególnych szkół, wiedza o informacji naukowej weszła już na stałe do syste
mu kształcenia bibliotekarzy.

II. MECHANIZACJA W BIBLIOTEKACH

Troska o nowoczesne, przystosowane do aktualnych i przyszłych potrzeb kształ
cenie bibliotekarzy nie jest bynajmniej przedwczesna, zwłaszcza w obliczu postępu 
technicznero. Zastosowanie automatyzacji w pracy bibliotek, redukcja konwencjo
nalnych, tradycyjnych czynności stają się w krajach przemysłowo rozwiniętych 
coraz powszechniejsze.

Informacje na temat aktualnej sytuacji w tej dziedzinie przyniosły trzy refe
raty: Giinther Pflug (Niemiecka Republika Federalna) — New tendences of electro
nical cooperation in German libraries (Nowe tendencje współpracy w zakresie 
elektroniki w bibliotekach niemieckich), K. W. Humphreys (Stany Zjednoczone) — 
The utilization of the MARC project in libraries outside the United States and 
Canada (Zastosowanie systemu MARC w bibliotekach poza Stanami Zjednoczonymi 
i Kanadą), Richard T. Kimber (Wielka Brytania) — Library automation in Britain: 
1969 (Biblioteczna automatyzacja w Wielkiej Brytanii).

Wszyscy trzej autorzy stwierdzają zgodnie, iż zastosowanie komputerów w pra
cy bibliotek naukowych wyszło już ze stadium eksperymentów i zostało wdrożone 
do praktyki. Proces ten dokonał się bardzo pospiesznie, bowiem pierwsze badania 
zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w początku lat sześćdziesiątych, 
zaś w Wielkiej Brytanii w 1965 r., a w Niemieckiej Republice Federalnej w 1963 r.

W ostatnich latach prace badawcze nad zastosowaniem automatyzacji w biblio
tekach podjęto w Austrii, Norwegii, Belgii, Włoszech, Związku Radzieckim i Cze
chosłowacji. Obejmują one takie problemy jak: stan wyposażenia technicznego 
bibliotek, ujednolicenie zasad opisu bibliograficznego, normalizację druków biblio
tecznych przeznaczonych do użytku maszyn, możliwości współpracy w wykorzysta
niu komputerów z innymi bibliotekami.

Osobne zagadnienie stanowi adaptacja amerykańskiego systemu MARC i MARC 
II w tych krajach, które przystąpiły do współpracy z Biblioteką Kongresu w two
rzeniu jej centralnego katalogu wydawnictw zagranicznych. System ten polega na 
przenoszeniu opisów bibliograficznych na taśmy magnetyczne, które mogą być od
czytywane w poszczególnych bibliotekach przez komputery.

Został on również zastosowany w 1969 r. przez Bibliotekę Uniwersytecką 
w Bohum, która otrzymuje taśmy magnetyczne z opisami bibliograficznymi sporzą
dzanymi przez Deutsche Bibliothek zamiast tradycyjnych kart katalogowych. Za
pisy na taśmach są wykorzystywane przy planowaniu zakupów książkowych, a po 
odczytaniu przez komputer są wykorzystywane przy ewidencji zbiorów (zamiast
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zlikwidowanych ksiąg inwentarzowych), reklamacjach w drukarniach i wydaw
nictwach, wreszcie ułatwiają likwidację zaległości w opracowaniu zbiorów.

Eksperymenty, jakie podjęto w 1'98Э r. nad zastosowaniem urządzeń elektro
nicznych w bibliotekach uniwersyteckich w Bochum (NRF) i Berlinie Zachodnim 
dały pozytywne rezultaty i w efekcie w 12-59 r. automatyzacja znalazła zastosowa
nie w 21 bibliotekach wyższych uczelni. Objęła ona główne prace biblioteczne: 
udoistępnianie książek, katalogowanie, akcesję, rejestrację czasopism oraz sporzą
dzanie indeksów do nich.

Początkowo bibliotekarze w NRF dość niechętnie oceniali perspektywy automa
tyzacji w bibliotekach. Opory te płynęły z braku doświadczeń praktycznych w tej 
dziedzinie i trudności przystosow^ania tradycyjnego systemu pracy do potrzeb ma
szyn. Stąd wysiłki organizatorów skoncentrowały się przede wszystkim na nowo
budowanych bibliotekach uczelnianych w Bielefeld, Bremen, Konstanz, Regensburg, 
w których całą organizację wewnętrzną podporządkowano zasadom automatyzacji.

Zastosowanie urządzeń elektronicznych wpływa zdaniem G. Pfluga na zmianę 
dotychczasowej funkcji biblioteki uczelnianej. Staje się ona centralną w stosunku 
do wszystkich innych bibliotek działających w ramach danej uczelni, nawet bąrdzo 
specjalistycznych. Nieodzowna staje się w^spółpraca z innymi bibliotekami uczel
nianymi zarówno w dziedzinie wymiany doświadczeń w zakresie automatyzacji 
jak i wykorzystania możliwości przez mą stworzonych. O ile bowiem wykorzysta
nie komputerów w pracy bibliotek jest już bezsporne, o tyle zwiększenie ich 
efektywności jest w dalszym ciągu sprawą, która rodzi wątpliwości wśród biblio
tekarzy.

Automatyzacja w bibliotekach jest kosztowna, toteż jej zastosowanie zwłaszcza 
w krajach o mniejszym potencjale przemysłowym musi być traktowane z dużą 
rozwagą i w oparciu o już istniejące doświadczenia oraz wyniki badań.

III. STANDARYZACJA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Współczesne bibliotekarstwo, jak wiele innych dziedzin, opiera swoją działal
ność o zasady planowania. Te zaś wymagają określenia norm, w ramach których 
ma się realizować zakres usług biblioteki. Stąd nieodzowne staje się ustalenie 
wielkości księgozbiorów dla poszczególnych placówek, rocznych przyrostów no
wości wydawniczych, wielkości lokalu, miejsc w czytelniach, obsady personalnej 
itp. W krajach o rozwiniętej działalności bibliotecznej prace nad normami są pro
wadzone systematycznie. Określają one funkcję biblioteki w powiązaniu z rozwo
jem nauki, techniki, rozmiarami produkcji wydawniczej, organizacją szkolnictwa, 
strukturą zawodową ludności oraz całym zespołem cech typowych dla danego spo
łeczeństwa. Te indywidualne poczynania zrodziły pro.,ekt opracowania norm 
międzynarodowych, które byłyby przydatne zwłaszcza w krabach rozwijających się. 
Próby w tej dziedzinie mają swoją długoletnią historię. Dr Rudolf Małek w swoim, 
referacie pt. Standaryzacja w bibliotekach publicznych krajów socjalistycznych 
twierdził, iż już w 1926 r. podczas pierwszej sesji IFLA w Pradze, kiedy orga
nizacja ta ostatecznie się ukonstytuowała, znany bibliotekarz czeski Ladislav 
Z.vny w swoim wystąpieniu dowodził potrzeby ustalenia wielkości księgozbiorów 
bibliotecznych i ich aktywności w skali światowej. W latach następnych zrobiono 
jednak w tym zakresie niewiele i sprawa ta odżyła dopiero w 1654 r. na Sesji 
w Zagrzebiu w ramach Sekcji Bibliotek Publicznych. Był to jednak jeszcze okres, 
w którym, jak pisze autor innego referatu Jos Torfs, bibliotekę publiczną określa
no jako popular library i wiele uwagi poświęcano sprawie bezpłatności jej usług, 
a liczba osób zainteresowanych tą sprawą i uczestniczących w zebraniach Sekcji 
Bibliotek Publicznych nie przekraczała 15 osób. W 1966 r. w Hadze zagadnienie 
norm bibliotecznych miało już znacznie szerszy zasięg, a podczas ostatniej Sesji 
w Kopenhadze referatów na ten temat wysłuchało ok. 200 osób obecnych na sali. 
Omówiony w referatach stan prac nad normami bibliotecznymi unaocznił wszyst
kim, że w ostatnich latach oprócz Stanów Zjednoczonych duże postępy w zakresie 
opracowania norm poczyniono w Wielkiej Brytanii, krajach skandynawskich, 
szczególnie w Danii, oraz pierwsze prace organizacyjne podjęto w krajach socja
listycznych.

O normach angielskich przyjętych dla bibliotek publicznych informował referat 
D. D. Haslama, sekretarza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Angielskich. Rodowód tych 
norm jest bardzo młody. Opracowała je specjalnie powołana w 1961 r. komisja. 
Zostały one zaakceptowane przez ministra oświaty w 1965 r. równocześnie z uchwa
leniem nowej ustawy o bibliotekach (the Public Libraries Act). Przyjęte normy do
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tyczą przede wszystkim uzupełniania księgozbiorów bibliotek publicznych i są dwo
jakiego rodzaju. Pierwszy dotyczy wszystkich bibliotek i zakłada, iż na każde 1 000 
mieszkańców powinno przybywać w bibliotekach 250 wol. rocznie, z których 90 
pozycji powinno przypadać literaturze' popularnonaukowej. Drugi ma charakter, 
bardziej szczegó'‘owy i odnosi się do bibliotek obsługujących środowiska do 30 000 
mieszkańców. Przyjmuje się, iż placówka tak usytuowana powinna zakupywać.
7 200 tytułów rocznie (z wyłączeniem broszur), z czego 2 000 tytułów powinna sta
nowić literatura popularnonaukowa, .3 000 — literatura piękna,, 1 500 — dla dzieci, 
300 — o charakterze podręcznym, 100 — w językach obcych i 50 tytułów czasopism. 
Struktura tych przyrostów została ustalona proporcjonalnie do ilości tytułów, jakie 
ukazały się w danym roku na rynku wydawniczym. Dla orientacji; globalna pro- 
dukpja książek 1 300 wydawnictw w 1964 r. wyniosła 30 000 tytułów, z czego z lite
ratury popularnonaukowej ukazało się 19 POO tytułów, z literatury o charakterze 
podręcznym — 3 000 tytułów, literatury dla dzieci — 2 000 tytułów, literatury pięk
nej — 3 000 tytułów. Opracowanie norm i potraktowanie ich jako zarządzenia wy
konawczego do ustawy bibliotecznej przyniosło nadspodziewane efekty. Od 
1961/62 r. wydatki na zakup nowości w bibliotekach wzrosły o 7'3%, a księgozbiory 
powiększyły się z 77 200 000 do 101 000 000 wol. W ślad za tym wzrosły wypoży
czenia z 304 na 1 000 mieszkańców w 1961 r. do 483 w 1968 r.

Podobnie, jako zarządzenie wykonawcze do ustawy o bibliotekach z dn. 1 kv/iet- 
nia 1965 r., potraktowane zostały normy duńskie. Ukazały sie one w formie rozpo
rządzenia ministra kultury z dn. 24 października 1966 r. Omówione zostały one 
bardzo szczegółowo w referacie V. Klingberga-Nielsena. Regulują one w pierw
szym rzędzie roczne przyrosty nowości w bibliotekach, jako iż wedle wyników 
przeprowadzonych badań w placówkach, które kupują 9,9 wol. na 100 dorosłych 
mieszkańców, przypada na nich 398 wypożyczeń, tam zaś, gdzie przybywa 30 wol., 
wypożyczenia wzrastają do 840 na 100 dorosłych. (Przeciętne przyrosty w Danii 
w 1964/65 r. wynosiły 21,6 wol. na 100 mieszkańców).

Prawidłowość tę potwierdzają w całej pełni badania przeprowadzone na naszym 
gruncie przez Instytut Książki i Czytelnictwa. W bibliotekach, które kupują więcej 
nowości, czytelnictwo wzrasta, tam zaś, gdzie przyrosty są niewielkie, zaintereso
wanie biblioteką wyraźnie maleje.

Komisja opracowująca normy duńskie koncentrowała swoje zabiegi wokół usta
lenia przede wszystkim norm przyrostów bibliotecznych i uznała je za najistotniej
sze. W bibliotekach duńskich, przy bardzo rozwiniętym wypożyczaniu międzybiblio
tecznym, sprawa rozmiarów stałych księgozbiorów może być rzeczywiście drugo
planowa i nie musi warunkować rozwoju czytelnictwa w danym środowisku. Nie
mniej jednak normy przewidują, iż najmniejszy księgozbiór musi liczyć minimum
8 000 wol. i powinien wzrastać w stosunku do liczby mieszkańców, których biblio
teka obsługuje. Na przykład w miejscowościach liczących:

5 000 mieszkańców księgozbiór powinien wynosić 8 000 wol.
6 000 „ 9 000 ,

10 000 15 000 ,
20 000 22 000 ,
40 000 45 000 ,
50 000 ' ♦> 56 000 ,

Jest warte podkreślenia to, iż w 1965 r. na 1 200 gmin, w których zamieszkiwało
4 750 000 Duńczyków, tylko 9 gmin mia'^o więcej niż 50 000 mieszkańców, natomiast 
440 gmin miało mniej niż 1 000 mieszkańców. Według nowego prawa komunalnego 
w 1970 r. liczba gmin zostanie zredukowana do З'^О i każda będzie miała ponad
5 POO mieszkańców. Reforma ta umożliwi pełną realizację ustawy bibliotecznej, 
która przewiduje dla gmin o tej wielkości stałą bibliotekę z pracownikiem zatru
dnionym w pełnym wymiarze godzin.

Jeżeli chodzi o przyrosty księgozbiorów w bibliotekach duńskich, to badania 
wykazały, że w 1964/65 r. wynosiły one przeciętnie 21,6 wol. na 100 mieszkańców. 
Jest to więc stan bardzo zbliżony do proponowanej normy angielskiej. Komisja 
zaproponowała więc przyjąć generalną zasadę, by uzupełnienia były równe ilości 
książek wycofanych i wynosiły 30% całości księgozbioru. Podobnie jak w Anglii, 
przyjęto, iż z globalnej liczby wyprodukowanych tytułów (oprócz czasopism, pod
ręczników, książek dla dzieci, muzykaliów i książek obcojęzycznych) przynajmniej 
ponowa powinna znaleźć się w bibliotekach. Zakłada się również, że ilość tytu'^ów 
zakupywanych do biblioteki musi odpowiadać liczebności środowiska, które biblio
teka obsługuje, z uprzywilejowaniem tych największych
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w porównaniu z omówionymi pracami normalizacyjnymi bardzo skromnie vzy- 
padly omówione w referacie dr Rudolfa Malka poczynania naszych krajów. Pewne 
prace w tym zakresie prowadzi powołana w 1964 r. z inicjatywy ośrodków biblio
tecznych krajów socjalistycznych Komisja '^dla spraw statystyki i normalizacji. 
Wchodzą do niej przedstawiciele ośrodków bibliotecznych Węgier, NRD, ZSRR
1 "Czechosłowacji, a ostatnio włącza się do tych prac Instytut Książki i Czytel
nictwa. Pierwsze rozpoznanie badawcze w tej dziedzinie zostało przeprowadzone 
przez Institut fiir Bibliothekswesen w Berlinie w 1967 r. Niestety, rezultaty oka
zały się bardzo skromne i sprowadziły się do stwierdzenia przeciętnego zaopa
trzenia w książki mieszkańców, które dla Bułgarii wynosi 1,9 wol., Czechosłowacji
2 vzol., Węgier 1,23 wol., NRD 0,94 wol., Polski 1,33 wol.

Jedynie Czechos-owacja podała, iż na 1970 r. planuje zwiększenie zakupów do 
2,82" wol. na mieszkańca i w NRD do 1 wol. na mieszkańca. Są to więc raczej 
stwierdzenia odnoszące się do rzeczywistości, a nie określają norm, które powinny 
stanowić podstawę planowania.

Brak materiałów porównawczych z krajów o zbliżonej strukturze ekonomicznej, 
kulturalnej i historycznej utrudnia prace nad ustaleniem norm w warunkach 
polskich. Normy zalecane w Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich są 
trudne do adaptacji, ponieważ wynikają z zupełnie odmiennej struktury organiza
cyjnej sieci bibliotek publicznych. W krajach tych w większym stopniu bierze się 
pod uwagę systemy, a nie poszczególne typy placówek. Stąd płynie pilna potrzeba 
opracowania norm związanych ściśle z realiami naszej struktury organizacyjnej 
bibliotekarstwa publicznego.

W sumie 35 Sesja IFLA w Kopenhadze przyniosła niezwykle bogaty przegląd 
współczesnej problematyki bibliotekoznawczej. Dla bibliotekoznawców stanowiła 
ona cenne źródło informacji oraz okazję dla przedyskutowania (często w kuluarach) 
wielu nurtujących spraw z przedstawicielami różnych krajów. Znakomitym po
mysłem była wystawa najnowszych v/ydawnictw bibliotekarskich z całkowicie 
wolnym dostępem do wszystkich publikacji książkowych i czasopiśmienniczych.

Ze spraw organizacyjnych warto zano^tować, że do naszej Federacji przyjęte 
zostały: reaktywowane jeszcze w 1968 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Czeskich 
i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Słowackich. W wyniku wyborów uzupełniających 
na jednego z wiceprzewodniczących IFLA wybrany został dr Rudolf Małek, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Pradze. Rodzą się zatem możliwości zacieśnienia 
współpracy z organizacjami bibliotekarskimi naszych południowych sąsiadów. 
O organizacji samej Sesji można powiedzieć krótko, że była znakomita, a gospo
darze zgodnie z tradycją kultywowaną w tym kraju serdeczni, uczynni i bardzo 
gościnni.

JADWIGA KOŁODZIEJSKA

Z PRAC KOMISJI BUDOWNICTWA IFLA

35 Sesja IFLA odbywała się w Kopenhadze w dniach 24—39 sierpnia 1969 r. 
w „The Royal Danish School of Librarianship”. Szkoła zajmuje pięknie wykoń
czony i zagospodarowany budynek oddany do użytku przed 3 laty, położony na pe
ryferiach miasta.

Obrady Komisji budownictwa i wyposażenia bibliotek odbywały się w dniach' 
26 i 28 sierpnia. Na pierwszym posieazeniu było aż 50 przedstawicieli z całej Euro
py i krajów zamorskich, co należy uznać za duży sukces. W roku ubiegłym we 
Frankfurcie nad Menem zebrało się tylko 12 osób. Obrady były prowadzone w ję
zyku francuskim i tłumaczone na angielski, niemiecki i rosyjski. Porządek zebrania 
był następujący:
1. Zagajenie Przewodniczącego p. J. Bleton,
2. Sprawozdanie sekretarza z działalności Komisji w okresie sierpień 1968 — 

sierpień 1969,
3. Sprawozdanie p. W. Mevissena, Przewodniczącego Podkomisji dla kontynuowa

nia pracy nad normatywami małych i średnich bibliotek publicznych,
4. Dalsza rozbudowa sieci korespondentów,
5. Dalsza rozbudowa Ośrodka dokumentacyjnego w Paryżu,
6. Zagadnienie rozpowszechnienia i udostępnienia katalogu bibliograficznego znaj

dującego się w Paryżu,
7. Zagadnienie Seminarium międzynarodowego w Bazylei na temat planowania 

i budowy współczesnej biblioteki uniwersyteckiej.
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Sprawozdanie Sekretarza informowało w szczególności, że w ciągu ostatniego 
roku w wyniku bardzo żmudnej korespondencji liczba komisji narodowych dla 
spraw budownictwa powiększyła się o Japonię i Unię Południowo-Afrykańską, 
a sieć korespondentów ogarnęła dalsze następujące kra;’e: Brazylia, Chile, Cypr, 
Dania, Hiszpania, India, Islandia, Jugosławia, Kanada, Luksemburg, Nowa Zelandia. 
Portugalia, Szwajcaria, Watykan, ZSRR. Informowało też o rozesłaniu trzech ko
lejnych list dokumentacji znajdującej się w Paryżu. Niestety, rozsyłane w pewnych 
odstępach czasu apele o nadsyłanie danych odnośnie nowo zrealizowanych obiektów 
bibliotecznych nie uzyskują właściwego oddźwięku i rezultaty naszej akcji nie są 
jeszcze wystarczające. Następnie omówiono prace przygotowawcze dokonane pod
czas pobytu niżej podpisanego w Paryżu w marcu br. w związku z planowanym 
międzynarodowym seminarium w Bazylei i późniejszą korespondencję w tej spra
wie. Na koniec podano bliższe dane o Katalogu bibliograficznym znajdującym się 
w Paryżu i o konieczności uaktywnienia i udostępnienia tego Katalogu wszystkim 
stowarzyszeniom zgrupowanym w IFLA.

Sprawozdanie p. W. Mevissena było raczej planem działania na przyszłość. 
W roku ubiegłym właściwie sprawozdawca zawiesił działalność w omawianej spra
wie. Z utworzoną grupą roboczą, w skład której wejdzie kilku specjalistów ma 
opracować elaborat i przedstawić go na przyszłej Sesji IFLA w Moskwie. Spra
wozdawca nie nawiązał jeszcze kontaktu z pracą wykonaną w okresie sierpień 
1967 — sierpień 1968 przez niżej podpisanego i zamierza swoje opracowanie rozpo
cząć od nowa w oparciu o dane duńskie, brytyjskie i amerykańskie.

W dalszej części zebrania stwierdzono konieczność kontynuowania wysiłków 
celem uzyskania korespondentów we wszystkich krajach. Podkreślano także ko
nieczność rozesłania „notice descriptive” odnośnie nowych bibliotek raz jeszcze 
do wszystkich krajów z apelem o ich wypełnienie i odesłanie do Ośrodka Doku
mentacji w Paryżu wraz z artykułami, rysunkami i fotografiami. Z akcji tej zostają 
jednak wjdączone Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, w których ilość nowo 
wznoszonych bibliotek jak tak ogromna, że przerasta ramy naszego Ośrodka 
w Paryżu.

Drugie posiedzenie było poświęcone seminarium w Bazylei i rozpowszechnianiu 
katalogu bibliograficznego. Przewodniczący Komisji p. J. Bleton w bardzo wyczer
pującym przemówieniu naświetlił planowane Seminarium jak następuje:

Biblioteka uniwersytecka „wczoraj i dzisiaj” już nas nie interesuje. Tematem 
Seminarium będzie biblioteka uniwersytecka „jutra”. Sprecyzowanie programu ta
kiej biblioteki jest niezmiernie trudne i złożone. Specjalnie trudne i wprost niewy
mierne dla biblioteki bardzo wielkiego uniwersytetu. Należy stworzyć grupę ro
boczą, złożoną z kilku wybitnych • bibliotekarzy. Przewodniczącego i Sekretarza 
Komisji Budownictwa Bibliotecznego. Do tej grupy roboczej p. Bleton zapropono
wał następujące osoby:
K. W. Humpreys 
N. Tassoul 
E. Dunnila 
J. Bleton 
R. Kluth 
G. Liebers 
A. Popescu 
J. Clavel

— Biblioteka Uniwersytecka, Birmingham 
— Biblioteka Królewska, Bruksela 
— Uniwersytet Techniczny, Helsinki—Otaniemi 
— Przewodniczący Kom. Budown. Bibl. IFLA, Paryż 
— Biblioteka Państwowa, Brema 
— Biblioteka Uniwersytecka, Munster 
— Biblioteka Narodowa, Bukareszt 
— Biblioteka Uniwersytecka, Lozanna

M. D. Olkarjuwski arch. — Instytut Architektury, Moskwa 
J. Wierzbicki arch. — Sekretarz Kom. Budów. Bibl. IFLA, Warszawa.

Nie zdołano jednak na razie ustalić przewodniczącego tej grupy.
W drodze korespondencji, a dalej na roboczej naradzie w Paryżu w marcu 

1970 r. grupa robocza przygotuje szczegółowy program Seminarium Bazylejskiego, 
który będzie przedstawiony na Sesji IFLA w Moskwie we wrześniu 1970 r. do za
twierdzenia.

W trakcie dyskusji został zgłoszony jednomyślnie przyjęty wniosek p. J. Clavela, 
żeby wszystkie seminaria organizowane przez poszczególne kraje o charakterze 
międzynarodowym były zgłaszane Komisji Budownictwa Bibliotecznego IFLA, jak 
również przekazywane tej Komisji sprawozdania z tych seminariów. W paździer
niku odbędzie się takie seminarium w Grazu, a na wiosnę w Pradze.

W drugiej części przemówienia p. J. Bleton przedstawił bardzo interesujący 
projekt, przyjęty przez zgromadzonych, odnośnie współpracy na polu wymiany 
informacji bibliograficznych o budownictwie bibliotecznym. Katalog w Ośrodku 
Dokumentacyjnym w Paryżu zawiera kilkanaście tysięcy haseł. Powielenie tych 
kart i rozesłanie do wszystkich Stowarzyszeń członków IFLA kosztowałoby ponad
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dwieście tysięcy franków, a więc jest nierealne. Należy jednak koniecznie ten 
zgromadzony materiał informacyjny w jakiś sposób udostępnić zainteresowanym. 
Przewodniczący Komisji zwrócił się więc z pytaniem do wszystkich krajów, czy 
ich Stowarzyszenia posiadają zestawienia bibliograficzne w zakresie budownictwa 
bibliotecznego, prosząc o ich wypożyczenie lub przesłanie w odbitkach np, ksero
graficznych (wykonanie jednego kompletu odbitek z pewnością niezbyt rozbudo
wanego zestawienia nie będzie zbyt kosztowne, a wydatek całego przedsięwzięcia 
zostanie rozłożony na wszystkie Stowarzyszenia). W Ośrodku dokumentacyjnym 
nastąpi konfrontacja otrzymanego materiału i katalog zostanie uzupełniony po
zycjami, których jeszcze nie posiadał. Poszczególni korespondenci uzyskają nato
miast dane, które nie figurowały w ich zestawieniach, ale dotyczące obiektów tam 
wj szczególnionych. W ten sposób korzyść będzie obustronna i narazie dosyć 
martwy Katalog Paryski nabierze rumieńców życia.

JERZY WIERZBICKI

Felieton bibliograficzny

RZECZ O EKSPORCIE POLSKICH KSIĄŻEK

Problem przeciekania za granicę polskich dzieł sztuki i zabytków był jednym 
ze szlagierów publicystycznych roku 1969. Obserwowaliśmy tę pożyteczną kam
panię z prawdziwym zainteresowaniem, zwróciła ona bowiem uwagę na problem 
ważny i bolesny. Ale najsmutniejsze wydaje się to, że w zamian za dzieła prze
kazywane z Polski zarówno drogą legalną jak i licznymi, ukrytymi ścieżkami nie 
wpływa do nas to, co można by nazv/ać kulturową równowartością. Nie czujemy 
się kompetentni, aby oceniać np. sytuację muzealnictwa polskiego w tym względzie, 
natomiast z doświadczenia wiemy, że jako Polacy odczuwamy często żal, że w wiel
kich, międzynarodowych galeriach, obok światowych dzieł sztuki, nie ma ekspona
tów polskich. Cóż stałoby się złego, gdyby do poważnych kolekcji międzynarodo
wych odpłynęły niektóre nasze arcydzieła, a w zamian do Polski zamiast ciucho
wych halek i kosmetyków przywędrowały równowartościowe dzieła obce? Może 
zresztą nie mamy racji i rzeczywiście słuszny jest punkt widzenia, że wszystkie 
polonica m.uszą być prezentowane w Polsce, obrazy holenderskie powinny wrócić 
do Holandii, a zabytki rzymskie i włoskie do słonecznej Italii. Sprawy książki pol
skiej wyglądają jednak zupełnie inaczej. Z samej definicji druku wynika oboAią- 
zek jego rozpowszechniania. Należy więc wykorzystać szansę, jaką nam daje zain
teresowanie slowianoznawstwem na świecie, a w tym i naszym krajem, nawet jeżeli 
pobudki tego zainteresowania mogą mieć charakter koniunkturalny. Dotarcie do 
źródeł naszej kultury może dać w rezultacie tylko wzajemny szacunek i zrozu
mienie. Książka polska dawna i nowa staje się na rynku światowym coraz bardziej 
poszukiwanym towarem. Wielkie biblioteki narodowe nie mogą ograniczać się do 
grornadzenia tylko nowości, próbują uzupełniać swoje zbiory retrospektywnie. 
British Museum w Londynie usiłuje z trudem nadrobić zaległości w gromadzeniu 
poloniców. W Waszyngtonie^ ukazała się broszura omawiająca polonica w Biblio
tece Kongresu. W kolekcji tej, która liczy ogółem 58 milionów jednostek (w tym 
tylko 14 min to książki i broszury), obok unikalnych polono-americanów, m. in. ma
teriałów dotyczących Kościuszki, znajduje się tyle nowych i dawnych polskich 
druków, że autor opracowania mógł stwierdzić, że usługi jakie może poszukiwa
czom poloniców oferować Biblioteka Kongresu nie odbiegają swym poziomem od 
tych, które stoją do dyspozycji naukowców w Polsce. Eksport książki polskiej musi 
naturalnie uwzględniać interesy naszej kultury w kraju, a głównie potrzeby bi
bliotek polskich, ale również można się zgodzić, że zaraz po kilkudziesięciu naj
większych placówkach krajowych powinny stanąć poważne biblioteki zagraniczne. 
Książka polska w Moskwie, Paryżu czy Londynie nie jest dla spraw kultury pol
skiej stracona, a często niestety zdarzało się, że zbiory nasze były tam lepiej chro
nione niż w kraju. Wysokie ceny książki polskiej i specyfika naszego aparatu 
handlu w tej dziedzinie powoduje, że sprzedajemy masowo surowiec, który po ka
talogowym opracowaniu jest przez zagraniczne antykwariaty sprzedawany ze znacz
nym zyskiem. Dla przykładu — w szwedzkim antykwariacie egzemplarz nie naj-

9 Grzybowski K.: Poland in the Collections of the Library of Congress. Washing
ton 1968.
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rzadszych przecie „Śpiewów historycznych” J. U. Niemcewicza (pierwodruk z 1816 r.) 
kosztował 191,45 doi. (przyjemnie to przeliczyć po kursie PKO!), zaś w Holandii 
oferowano E. Chwalewika „Exlibrisy polskie XVI i XVII w.” wyd. w Ossolineum 
w 1954 r. w cenie 20 zł tylko za 7 dolarów! Nasz rynek antykwaryczny nie intere
suje się zupełnie tańszymi i nowszymi wydawnictwami, które o ile wiemy nigdy 
nie były oferowane za granicą, a są tam stale poszukiwane. Chodzi głównie o wy
dawnictwa polskie z lat 1945—1950, kiedy to nasz zagraniczny handel książką 
praktycznie nie istniał, a wymiana biblioteczna nie funkcjonowała. Jedna ze zna
nych nam bibliotek dokonała wymiany na cenne wydawnictwa zagraniczne wielu 
pozycji otrzymanych w darze od „Domu Książki” a przeznaczonych uprzednio na 
makulaturę.

Bibliotekarz biblioteki Uniwersyteckiej w Evanston, Illinois, który w poszuki
waniu slavicow odwiedził m. in. Warszawę pisał po powrocie: „there is always so
me frustration when buyingbooks in Eastern Europe, The prevailing dealers atti
tude seems to be one of indifference; they simply couldn’t cale less if you bought 
or not (what happens to their monthly sales plans?)” 2.

Naturalnie nie każdy eksport polskiej książki może nas cieszyć, np. biuletyn 
Nowojorskiej Biblioteki Publicznej donosi, że nabyto ostatnio zbiór ok. 300 druków 
ulotnych polskich z lat 1590—1802, z których znaczny procent nie jest znany pol
skim bibliografomZbiór ten może jakoby rzucić ciekawe światło na dorobek 
Drukarni Jezuickiej w Wilnie w zakresie druków świeckich. Nieprawdopodobne 
wydaje się, aby taki zbiór mógł powstać na zachodzie, wywędrował zapewne 
w kufrze emigranta lub w walizce złotówkowego lub dolarowego turysty. Nie trze
ba chyba dowodzić, że wszelkie materiały unikalne nie powinny opuszczać kraju, 
te natomiast które go opuszczają winny zostać wymienione na równej wartości 
druki obce, bardzo potrzebne naszym zbiorom.

Wydaje się, że troska o eksport dawnej książki polskiej powinna spaść na barki 
wymiany zagranicznej bibliotek naukowych. One mogą zapewnić, że wysłane 
pozycje trafią do najpoważniejszych placówek zagranicznych i w zamian 
otrzymamy uzupełniające nasze zbiory najbardziej potrzebne i wartościow’'e mate
riały, a także potrafią kompetentnie' ocenić, czy nie mamy do czynienia z unika
tami, które powinny pozostać w kraju.

Niestety, w’ymiana biblioteczna je.st obecnie bardzo utrudniona. Biblioteka może 
w’'ysłać mniej, niż osoba prywatna, której wolno przecież przekazać za granicę 
każdą powojenną książkę. Obecny system zwalniania książek przeznaczonych do 
wymiany zagranicznej w praktyce uniemożliwda szerszą politykę wymiany duble
tów. Sprawa jak najbardziej warta przemyślenia, na fali ogólnonarodowego zain
teresowania eksportem polskiej kultury.

WSPÓŁAUTORZY

Nasi czytelnicy piszą ...
RACJONALNE FINANSOWANIE PLACÓWEK KULTURALNYCH

Uważam, iż nazbyt jednostronna tematyka wypełnia łamy naszych czasopism 
bibliotekarskich. Rzadko omawiane są w nich sprawy natury finansowo-budżeto
wej, gospodarczej bibliotek publicznych. A szkoda, bo od nich przede wszystkim 
zależy cała działalność merytoryczna bibliotekarstwa publicznego.

A jeśli już problematyce tej udostępni się nieco miejsca, to nadaje się jej 
kształt formalny i jakby zawieszony w próżni. Cóż bowiem daje nam na przykład 
taki artykuł, w którym dokonuje się statystycznej analizy wykształcenia bibliote
karzy w poszczególnych województwach i kończy się go tabelkami statystycznymi 
z różnymi przeciętnymi wykształcenia dla różnych typów bibliotek. Oczywiście 
nic, jeżeli nie oprze się go na analizie przyczyn, które je warunkują i nie sformu
łuje się odpowiednich wniosków. Sądzę, iż należy więcej niż dotąd pisać o egzy
stencji materialnej bibliotek i bibliotekarzy, bo jest to problem nabrzmiały. Nie 
powinniśmy dopuścić do tego, aby w gronie pracowników kultury traktowano nas 
jak ubogich krewnych.

г) Warto, aby niektórzy rodacy potrudzili się nad przekładem tego zdania. Reszta 
U Roberta Fitzgerald: Eastern Europe Revised. Northwestern Library News. Vol. 22: 
1967 nr 3 s. 2.

s) Bulletin of the Ned York Public Library. Vol. 72 : 1968 nr 2 s. 4.
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Od kilku lat zacząłem obwiniać nasze władze wojewódzkie od kultury o me
chaniczny, beztroski i oderwany od potrzeb, podział funduszów budżetowych na 
poszczególne powiaty, a w ich obrębie na poszczególne placówki. Początkowo czy
niłem to w skrytości ducha, a potem już oficjalnie, albowiem sytuacja bibliotek 
w moim i w większości powiatów województwa olsztyńskiego zaczęła przypomi
nać godne politowania dziecko wyrosłe z trzeszczącego w szwach garnituru, skro
jonego przed kilku laty.

Od dłuższego już czasu nie mogłem i nie mogę w dalszym ciągu zrozumieć, dla
czego to przydziela się nowe etaty tam, gdzie są one zbędne, lub też tworzy się 
nowe placówki kulturalne, skoro dotychczasowe są karłowate i niedoinwestowane. 
Czyzby sądzono, iż nie ma postępu w działalności kulturalnej bez liczebnego 
wzrostu nowych placówek upowszechniania kultury? Jest to pogląd raczej fałszy
wy. Dlaczego mniejsze powiaty mają więcej etatów bibliotekarskich niż powiaty 
większe, dlaczego osobowy limit płac nie uwzględnia korzystnych zmian, które za
chodzą w wykształceniu bibliotekarzy, dlaczego ów osobowy limit plac jest więk
szy niż rzeczywiste potrzeby pracowników domów kultury i przez to często nie 
wykorzystany? Dlaczego uposażenie tych pracowników jest wyższe w porównaniu 
z ich kwalifikacjami, osiągnięciami i stażem pracy? Dlaczego bibliotekarze o wy
sokich kwalifikacjach i zasługach dla kultury w danym środowisku zarab.ają 
o wiele mniej? Dlaczego wreszcie samochody, które są przydzielane dla potrzeb 
kulturalnych powiatu, a których dysponentami są PDK, udostępniane są często 
bibliotekarzom z łaski i z podkreśleniem wyższości i ważności tzw. dysponenta?

Lista moich wątpliwości ostatnio się jeszcze powiększyła i to dzięki tak zwa
nym i jakże cennym seminariom wyjazdowym do innych województw. Przy tej 
okazji poznałem nie tylko spory szmat kraju, ale i wiele bibliotek o różnym po
ziomie działalności uwarunkowanej rozmiarami posiadanych budżetów.

Wzbogacony o nowe doświadczenia ośmielam się rozszerzyć owe obwinianie 
również i na władze centralne, które — jak mi się wydaje — prowadzą politykę 
kulturalną dość tendencyjnie i niejednakowo troszczą się o potrzeby wszystkich 
placówek kulturalnych w kraju. Wypływa to chyba z braku znajomości auten
tycznych potrzeb prowincji kulturalnej wzdłuż i wszerz. Gdyby było inaczej za- 
pewme mniej by było utopii w upowszechnianiu kultury. Nic więc dziwnego, że 
tezy na V Zjazd PZPR i Uchwały V Zjazdu polecają wyraźnie likwidować dys
proporcje w upowszechnianiu kultury.

Nierzadko stawia się nas, bibliotekarzy w roli ubogiego krewnego kultury roz
rywkowej. Nic więc dziwnego, że w praktyce preferuje się bardziej dziaxalność 
skaczącego konika polnego niż działalność rzetelnej i pracowitej mrówki. Często 
spychani jesteśmy na margines życia kulturalnego w środowisku, choć rzeczy
wistość społeczna temu przeczy. Spróbujmy bowiem zamknąć bibliotekę na tydzień 
lub kilka tygodni, a spotkamy się z protestem społeczeństwa. Natomiast zamknię
cie domu kultury mija przeważnie bez echa.

Preferowanie skaczącego konika polnego prowadzi często do wyjałowienia dzia
łalności kulturalnej z treści intelektualnych o doniosłych walorach oświatowo- 
wychowawczych. Taki profil działalności jest stawianiem na głowie słusznej poli
tyki kulturalnej w naszym kraju i pociąga za sobą przykre konsekwencje finanso
we dla placówek oświatowych.

Dotychczasowa gospodarka środkami państwowymi na kulturę pozostawia, moim 
zdaniem, wiele do życzenia i trzeba ją chyba zmien-ić. Już 16 lat pracuję w biblio
tekarstwie i wiem, że na przykład powiaty liczące po 26—30 tysięcy mieszkań
ców zatrudniają znacznie więcej bibliotekarzy etatowych niż powiat o dwu- i trzy
krotnie większej liczbie mieszkańców. Proszę tylko porówmać pod tym względem 
Ostródę z Policami, Braniewo z Nowogardem albo też Braniewo z Węgorzewem 
lub Pasłęk z Ostródą itd. Nie inaczej wygląda podział środków na wydatki rze
czowe bibliotek. Jest wiele powiatów w kraju, które mają pod dostatkiem pienię
dzy na zakup książek i sprzętu, ale jest też i wiele takich powiatów, które po
cząwszy od pierwszego kwartału nie mogą uzupełniać swoich zb.orów, bo nie mają 
za co kupować książek i zamiast je upowszechniać starają się zdobyć — nieraz 
z trudem —■ dodatkowe fundusze na ich zakup.

Jestem przekonany, że w Polsce Ludowej nie skąpi się środków pieniężnych 
na upowszechnianie kultury. Jednakże środki te są w poważnej mierze rozpro
szone, bo znajdują się w posiadaniu rad narodowych, zakładów pracy i organiza
cji związkowych i społeczno-kulturalnych. A często są wykorzystywane na dzia
łalność nie mającą nic wspólnego z kultm-ą. Fundusze te, moim zdaniem, należy
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skomasować i stworzyć jednolite i bardziej skuteczne źródło finansowania potrzeb 
kulturalnych w całym środowisku.

Należy róv7nież wypowiedzieć walkę gadulstwu i pustosłowiu na temat celów, 
zadań i form upowszechniania kultury, albowiem są one proste i znane pracow
nikom kultury z prawdziwego zdarzenia, przeto uważam, iż bardziej niż dotąd 
należy się zająć stwarzaniem coraz lepszych v.'’arunków materialnych i meryto
rycznych dla bardziej skutecznego upowszechniania wartości kulturalnych. W dzia
łalności tej nie' możemy być rozrzutni. Fundusze na kulturę powinny być sen- 
.sownie i racjonalnie wykorzystane. Czas najwyższy, aby realizować ;,e z gospo
darskim ołówkiem w ręku. Rachunek ekonomiczny jest konieczny.

W sytuacji niedoinwestowania istniejących bibliotek nie należy tworzyć no
wych faktów kulturalnych, ponieważ dotąd istniejące nie są w pełni wykorzystane. 
Odnosi się to przeważnie do tych bibliotek, które z braku etatów mają ograniczo
ny zakres i ilość świadczonych usług kulturalnych. Są to przeważnie nieetatowe 
biblioteki wiejskie, w których dobra kulturalne znajdują się niejako w uśpieniu, 
bo ich pracownicy skromnie wynagradzani często się zmieniają.

MARIAN FILIPKOWSKI 
PiMBP Braniewo

NOWY PAWILON BIBLIOTECZNY BYDGOSZCZ—CZYZKOWKO

Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy pracuje ciągle jeszcze w trudnych 
warunkach lokalowych, a jej placówki nie obejmują wszystkich przedmieść miasta. 
Dlatego czyniono starania, by dotychczasowe warunki polepszyć i sieć placówek 
poszerzyć. Biblioteki mieszczą się przeważnie w starym budownictwie. W ostatnich 
latach dokonano szeregu adaptacji, ale na nowe budynki trzeba będzie jeszcze po
czekać. Przed likwidacją SFOKiS zdążono wybudować jeden pawńlon specjalnie 
przeznaczony na cele biblioteczne.

Z okazji inauguracji Roku Kulturalno-Oświatowego 1989/70 na przedmieściu 
Czyżkówko otwarto nov7y pawilon, tym razem biblioteczno-księgarski, wybudo- 
w’any przez „Dom Książki”. Ponieważ jest to pierwszy wypadek takiego współ
działania, pozwalamy sobie zaprezentować go na zdjęciu.

JÓZEF FODGORECZNY 
MBP Bydgoszcz
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SPRAWY BIBLIOTEK 1 CZYTELNICTWA W PRASIE

O zaopatrzeniu bibliotek publicznych w nowości wydawnicze. Lokale biblioteczne — 
ich wyposażenie i urządzenia. Transport książki do punktu bibliotecznego. O kadrze 
bibliotecznej. Udane formy upowszechniania książki — na przykładzie woj. war
szawskiego i Warszawy. Szansa dla WiMBP w Kielcach. Biblioteka Sejmowa 
z perspektywy 50-lecia swej działalności.

Według rocznika statystycznego UNESCO, Polska wypada nie najgorzej w kon
kurencji światowej, jeśli liczyć ilość książek bibliotecznych przypadającą na jed
nego mieszkańca (mamy 1,5 książki na mieszkańca, czyli 3 razy mniej niż ZSRR, 
dwa razy mniej niż Bułgaria, tyle ile Belgia, o pół książki więcej niż USA).

Halina Maieszewska w artykule „Ubogi krewny” (Walka Młodych nr 41) 
informując o tych wskaźnikach stwierdza, że do pozytywnych zjawisk należy sy
stematyczne wzbogacanie księgozbiorów nowościami. Niepokoi nas jednak nie
równomierny „rozwój geograficzny” księgozbiorów. Przed dwoma laty np. w woj. 
katowickim przypadało na 100 mieszkańców tylko 7 nowych książek, gdy w woj. 
szczecińśkim aż 19. Duże różnice w stanie zaopatrzenia bibliotek w nowości istnie
ją nie tylko pomiędzy województwami, lecz także pomiędzy poszczególnymi po
wiatami tego samego województwa.

Obok pieniędzy o ilości, i jakości książek w bibliotekach decyduje podaż na ryn
ku księgarskim. Biblioteki publiczne są dla wydawców partnerem specyficznym, 
zakupują bowiem niewielki procent całej produkcji wydawniczej. To nie one de
cydują o niepowodzeniach czy sukcesach ekonomicznych księgarzy i wydawców — 
pisze Ы .Maieszewska. Mimo nowej ustawy o bibliotekach, która zakłada lepsze 
wykorzystanie księgozbiorów, wciąż nie ma mowy o systematycznym zaopatrywa
niu bibliotek w nowości wydawnicze. Problem uzupełniania księgozbiorów stanowi 
dla autorki punkt wyjścia do dyskusji nad poprawą działalności bibliotek. H. Ma
ieszewska kontynuując ten temat w następnym artykule: „Zawód czy hobby?” 
(Walka Młodych nr 42) — poruszyła kwestie związane z przygotowaniem facho
wym bibliotekarzy, warunkami ich pracy. Autorką opierając się na danych zebra
nych przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki 
podaje, że w przynajmniej 15 procentach powierzchnia lokali bibliotecznych w ra
żący sposób odbiega od norm ustalonych przez MKiS. Istnieją także fakty prze
noszenia bibliotek do lokali znacznie mniejszych i gorzej wyposażonych. W „wy
gospodarowanych” w ten sposób pomieszczeniach uruchamia się klubokawiarnie, 
świetlice, przeznacza się je na magazyny, urzędy, a nawet mieszkania — pisze 
H. Maieszewska.

Obok nieodpowiednich lokali bibliotecznych, pracę bibliotekarzy utrudnia prze
starzałe wyposażenie pomieszczeń, nieodpowiedni sprzęt. Osobną sprawą, jest 
problem transportu, który w dużym stopniu warunkuje stan czytelnictwa 
w punktach bibliotecznych. Jeżeli na 317 bibliotek powiatowych własne środki 
transportu posiada zaledwie 23, to wymiana zestawu książek w podległych punktach 
bibliotecznych co 2-3 miesiące pozostaje nie zrealizowanym zarządzeniem.

H. Maieszewska kończy artykuł rozważaniem na temat przygotowania zawodo
wego bibjiotekarzy, systemu ich kształcenia i dokształcania. Chodzi przecież o rzecz 
najważniejszą, aby bibliotekarz był w pełni przygotowany do czekających go wciąż 
większych zadań w upowszechnianiu czytelnictwa.

Przykłady świadczące o dużym zaangażowaniu bibliotekarzy w różnorodnych 
akcjach czytelniczych znajdujemy w artykułach A. Ryszczuka „Z książką na
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ly’’ (ТгуЪгта Ludu nr 276) oraz Zofii Żmudy „Książka szuka czytelnika” (Try
buna Lzidu nr 305). A. Ryszczuk, przedstawiając sytuację bibliotekarstwa w woj. 
warszawskim, stwierdza, że czytelnictwo rozwija się bardziej na wsi, zwłaszcza 
w dalszych od Warszawy powiatach. Autor wyraża pogląd, że w upowszechnianiu 
czytelnictwa duże znaczenie miały takie akcje, jak konkurs „Złotego Kłosa”, dni 
książki społeczno-politycznej. Do nowych, cennych przedsięwzięć bibliotekarzy wo
jewództwa warszawskiego A. Ryszczuk zalicza: ścisłe związanie bibliotek ze szko
leniem partyjnym oraz planowaną bliską współpracę bibliotek z uniwerystetami 
powszechnymi (obecnie w woj. warszawskim działa ponad 300 uniwersytetów 
powszechnych).

Zofia Zmuda interesowała się problemem rozchodzenia się książki w stolicy. 
Dystrybucja książki oraz prowadzone akcje zmierzające do jej upowszechnienia — 
to główny temat artykułu „Książka szuka czytelnika”. Wśród najlepszych w War
szawie imprez kulturalno-oświatowych znalazły się doroczne, majowe kiermasze 
książki organizowane z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy przed Pałacem Kultury 
i Nauki, dekada literatury społeczno-politycznej pod hasłem „Człowiek-Swiat-Po- 
lityka” oraz Dni Książki Technicznej — pisze Z. Żmuda.

Najpoważniejszym dystrybutorem książki na stołecznym rynku jest „Dom Książ
ki”. Mamy w Warszawie ponad 80 księgarń, z czego 50 procent to placówki nowo
czesne. Jednak rozwój sieci księgarskiej nie idzie w parze ze wzrostem liczby 
mieszkańców stolicy. Np. w roku 1960 na jedną placówkę w Warszawie przypadało 
13,2 tys. osób, zaś rok temu — już blisko 15 tys. osób. Z. Żmuda wskazuje na nie
równomierne zagęszczenie sieci księgarskiej w stolicy. Z reguły placówek księgar
skich pozbawione są peryferie. Sytuacja przedstawiałaby się znacznie lepiej, gdyby 
rzadszą sięć ksiągarń rekompensowały gęściej rozmieszczone placówki biblio
teczne.

Jeśli chodzi o sieć bibliotek publicznych, to zwykło się mówić, że jest ona już 
pełna, to znaczy pokrywa się w pełni z siecią naszej administracji. Formalnie rzecz 
biorąc, nie możemy narzekać na większe „luki” w sieci bibliotecznej. Nasze kło
poty dotyczą najczęściej słabych ogniw tej sieci. Są nimi przede wszystkim pla
cówki biblioteczne posiadające katastrofalne warunki lokalowe. Biblioteki mające’ 
wyjątkowo złe warunki lokalowe znajdziemy na wszystkich szczeblach organiza
cyjnych — od gromady do województwa. Przykładem ze „szczebla” wojewódzkiego 
może być Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach, gnieżdżąca się 
aż w czterech punktach miasta. Starania o stworzenie właściwych warunków tej 
bibliotece, wepchniętej już od narodzin w ciasne, prawie sublokatorskie pomieszcze
nie przy placu Partyzantów, rozpoczęto dziesięć lat temu. O faktach tych przypo
mina ZBN w artykule „Szansa” (Słowo Ludu z 11.Х.1969 r.). Na sesji kieleckiej 
WRN w marcu 1962 r. postanowiono rozpatrzyć możliwości budowy nowego po
mieszczenia, a na okres przejściowy przydzielić odpowiedni do potrzeb lokal za
stępczy. Obecnie rysuje się poważna szansa dla kieleckiej biblioteki. W związku 
z przeniesieniem poszczególnych wydziałów WRN do nowego gmachu. Woje
wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Kielc&ch zajęłaby opuszczone po
mieszczenia.

Kończąc krótką monografię biblioteki kieleckiej, pragniemy zwrócić uwagę na 
inną placówkę biblioteczną, która w roku bieżącym obchodziła 50-lecie swego 
istnienia. Jest to Biblioteka Sejmowa w Warszawie, posiadająca bogate, sięgające 
300 tysięcy woluminów zbiory. Krótką historię tej zasłużonej jubilatki przedstawia 
Adam W. Wysocki w artykule „Bezcenne annały” (Kurier Polski nr 252). ,

Biblioteka Sejmowa powstała przed 50 laty jako placówka integralnie związana 
z naszą najwyższą władzą ustawodawczą. Początki były skromne. Biblioteka po
siadała w swoich zbiorach głównie dary osób prywatnych. W dniu 2 września 1939 r. 
gdy Sejm międzywojenny zebrał się na swe ostatnie posiedzenie, przy akompania
mencie bomb padających na Warszawę, zbiory Biblioteki Sejmowej liczyły już 
100 tys. pozycji. W czasie okupacji księgozbiory, a wśród nich białe kruki, zostały 
wywiezione do Niemiec przez SS. Po wojnie Biblioteka Sejmowa zaczęła pracować 
od przysłowiowego zera. Po 25 latach działalności w Polsce Ludowej placówka ta 
poszczycić się może wielkim bogactwem zbiorów. Przez Bibliotekę Sejmową prze
wija się w ciągu roku około 35 tys. czytelników. Autor artykułu wymienia m. in. 
najaktywniejszych czytelników biblioteki, znanych posłów poprzedniej i obecnej 
kadencji Sejmu. Można mieć nadzieje, że ujawnienie tych nazwisk spotka się 
w środowisku bibliotekarskim z należytym zrozumieniem.

eLBe
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/AfiRAlNKzŻNĄ

TURNIEJ WIEDZY ..WŁODZIMIERZ LENIN"

Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin W. Lenina, Muzeum Lenina w Warszawie, Towa
rzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Związek Młodzieży Wiejskiej, Liga Kobiet, Towarzystwo 
Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Dom Kultury Radzieckiej 
w Warszawie, przy współudziale Centralnej Rady Związków Zawodowych, Centrali Księgar
stwa „Dom Książki”, Centralnego Zarządu Upowszechniania Prasy i Książki ,,Ruch”, Centrali 
Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy 
1 innych zainteresowanych organizacji i instytucji ogłosiły Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
p. n. „Włodzimierz Lenin”, Protektorat nad turniejem objęło Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Celem turnieju jest popularyzacja w najszerszych kręgach społeczeństwa wiedzy o życiu 
1 działalności W. Lenina, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli jako wodza rewolucji 
i budowniczego pierwszego w świecie państwa socjalistycznego, jego więzi z Polską i realizacji 
idei leninowskich w Polsce. Turniej przeznaczony jest dla wszystkich środowisk społecznych. 
Nie mogą w nim uczestniczyć studenci wydziałów historycznych i osoby zawodowo zajmujące 
się badaniem, nauczaniem i popularyzacją problemów historii.

Turniej rozpoczął się w listopadzie 1969 r. i trwać będzie do kwietnia 1970 r. Eliminacje 
poniżej szczebla wojewódzkiego odbędą się w styczniu i lutym 1970 r,, a centralne w kwiet
niu 1970 r.

KONKURSY CZYTELNICZE W WOJ. KIELECKIM

W ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa bibliotek, podjętego dla uczczenia XXV-lecia 
PRL, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ogłosiła dwa konkursy czytel
nicze: dla dorosłych — pod hasłem „Osiągnięcia Kielecczyzny w XXV-leciu PRL” oraz dla 
dzieci i młodzieży „Moja ziemia w XXV-leciu^’. Konkursy te będą przeprowadzone kolejno 
w bibliotekach gromadzkich, małomiejskich, osiedlowych, miejskich i powiatowych oraz 
bibliotekach związkowych całego województwa. W związku z ogłoszonymi konkursami. 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach opracowała materiały bibliograficzne 
związane tematycznie z przeprowadzaną imprezą czytelniczą.

WYSTAWA PN. „DZIEŃ POWSZEDNI W OKUPOWANEJ WARSZAWIE”

W listopadzie 1969 r. nastąpiło otwarcie kolejnej wystawy dla uczczenia jubileuszu 
Polski Ludowej pn. „Dzień powszedni w okupowanej Warszawie”. Treścią ekspozycji — 
mieszczącej się w hallu Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy — są sprawy związane 
z okupacją hitlerowską. Na wystawie zgromadozono m. in. oryginalne dokumenty z czasów 
okupacji, jak afisze, plakaty i obwieszczenia oraz pewną ilość wydawnictw w języku 
polskim — czasopism i książek tzw. ,.gadzinowych”.

ANKIETA NA TEMAT UPOWSZECHNIANIA KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA NA WSI

Naczelny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego wspólnie z Ludową Spółdzielnią 
Wydawniczą skierował do działaczy wiejskich ankietę zawierającą następujące pytania: 
I, Jak oceniacie rozwój czytelnictwie na wsi? Jaką rolę w tym zakresie winna spełniać LSW7 
Jakich książek. Waszym zdaniem, szczególnie brak na wsi? 2. Jak oceniacie pracę placówek 
powołanych do upowszechniania książek na wsi ? a) księgarnie, b) kluby ,,Ruch” i GS, 
c) biblioteki. Jak możecie uzasadnić swoje opinie ? 3. Czy Wasz Komitet lub Wasze Koło 
rozwijało czytelnictwo książek na wsi, jak tę pracę oceniacie? a) Co zrobił Wasz Komitet — 
Koło, aby podnieść czytelnictwo wśród swoich członków lub swojej wsi? b) Co Waszym 
zdaniem winno zrobić Stronnictwo, aby wzrosło czytelnictwo książek na wsi ? 4. Jak Waszym 
zdaniem czytelnik wiejski jest informowany o książkach, które warto przeczytać? Co mogłoby 
Waszym zdaniem zrobić w tej sprawie ZSL, LSW, inne instytucje ? Termin nadsyłania 
•dpowiedzi na ankietę wyznaczono na dzień 30 listopada 1969 r.
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WYSTAWA KSIĄŻKI RUMUŃSKIEJ

W dniu e listopada 1969 r. wiceminister kultury i sztuki Kazimierz Rusinek otworzył w Pa
łacu Kultury i Nauki w Warszawie wystawę książki rumuńskiej, zorganizowaną z okazji 
obchodów 25-lecia Socjalistycznej Republiki Rumunii. Ekspozycja zapoznawała z bogatym do
robkiem edytorskim Rumunii. Wśród tysiąca eksponatów znalazły się wydawnictwa z różnych 
dziedzin wiedzy. Na otwarcie wystawy przybył ambasador Rumunii w Polsce — T. Petrescu.

L.B.

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK NARODOWYCH CSRS I BUŁGARII Z BIBLIOTEKĄ KONGRESU

Na podstawie porozumienia zawartego przez Narodowy Program Uzupełniania i Katalo
gowania USA z Państwową Biblioteką CSRS od stycznia 1969 r. włącza się do amerykańskich 
zbiorów i centralnych katalogów publikacje wydawane w Czechosłowacji. Wszystkie książki, 
które mają wartość naukową, są dostarczane do Biblioteki Kongresu razem z opisami 
bibliograficznymi, przygotowanymi do obu czechosłowackich bibliografii narodowych (Ceske 
Knihy i Slovenske Knihy). Dane bibliograficzne będą opracowywane według zasad przyjętych 
przez Bibliotekę Kongresu i dostarczane bibliotekom z nią współpracującym.

Podobną współpracę Biblioteka Kongresu prowadzi od stycznia br. z Biblioteką Narodową 
w Sofii, która przekazuje publikacje ogłaszane wraz z opisami przygotowanymi do biblio
grafii narodowej (BatgarsM Knigopls).

(ALA Bulletin 1969 nr 2 s. 175)

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Komitet Wypożyczeń Międzybibliotecznych ALA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Biblio
tekarzy) ogłosił zasady wypożyczania międzybibliotecznego dla sieci bibliotek lokalnych, 
regionalnych i specjalnych, uzgodnione z ogólnopaństwowym Kodeksem z 27 VI 1968 r. Okreś
lono w nich odpowiedzialność, bibliotek wypożyczających i otrzymujących książki, warunki 
wypożyczania materiałów oryginalnych i kopii, formy zamówień itp. Nowy system umożliwia 
bardziej liberalną wymianę materiałów między bibliotekami, które go dobrowolnie przyjmą. 
Poszczególne punkty zasad mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb bibliotek 
współpracujących z sobą. Jednocześnie ALA przygotowuje podręcznik zasad wypożyczania 
międzybibliotecznego, który będzie obowiązywał biblioteki stosujące oba systemy — ogółno- 
państwowy i lokalny.

(ALA Bulletin 1969 nr 4 s. 513—516)

JUBILEUSZ BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W WILNIE

W 1970 r. Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie będzie obchodziła 400-lecie swojego istnie
nia. W Bibliotece ufundowanej w 1570 r. do najcenniejszych kolekcji należą: księgozbiór 
Zygmunta Augusta i XVI-wieczna biblioteka biskupa wileńskiego Georgiusa Albinesa, zawie
rająca v/iele dzieł zakazanych przez Kościół katolicki. W XIX wieku jej czytelnikami byli 
m.in. Lelewel, Mickiewicz, Slov/acki. Obecnie zbiory Biblioteki liczą ponad 2 min tomów. 
W 1966 roku odwiedziło ją ponad 1 min czytelników. Biblioteka prowadzi wymianę publi
kacji i danych bibliograficznych z 250 ośrodkami zagranicznymi. W związku ż rocznicą 
przygotowuje się monografię Biblioteki w trzech językach obcych.

(Unesco Bulletin for Libraries 1969 nr 2 s. 91—93)

PROGRAM REDUKCJI WYDATKÓW NA BIBLIOTEKI W USA

Rząd Nixona wystąpił z programem redukcji wydatków na oświatę i biblioteki. Propo
nuje się w nim zmniejszenie obecnego budżetu o 65%. Wywołało to poruszenie wśród wy
dawców i bibliotekarzy amerykańskich. Raporty przygotowane przez specjalnie powołany 
komitet przedstawiają skutki takiej polityki. Akcja w prasie i inne formy protestu mają 
powstrzymać członków Kongresu przed zatwierdzeniem tak okrojonego budżetu.

(Publisher’s Weekly 1969 nr 16 s. 43; nr 19 s. 20; nr 21 s. 37)

MIĘDZYNARODOWA BIBLIOTEKA MUZYCZNA

W Fontainebleau (Francja) została założona Międzynarodowa Biblioteka Muzyki Współ
czesnej. Będzie ona gromadziła wydane i nie wydane dzieła muzyczne oraz nagrania na 
taśmach i płytach. W kartotekach będą zbierane informacje biograficzne i bibliograficzne 
dotyczące kompozytorów w.śpółczesnych i ich dzieł.

(Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw Unesco 1969 nr 5 s. 35)
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W Styczniu br. przy Ministerstwie Kultury NRD powołano Komitet Doradczy do Spraw 
Bibliotekarstwa. Przewodniczącym Komitetu został Minister Kultury, członkami — przedsta
wiciele centralnych i resortowych organów związanych z bibliotekarstwem, przewodniczący 
i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Bibliotek oraz przedstawiciele głównych bibliotek 
kraju. Komitet będzie organem doradczym w sprawach związanych z realizacją systemu 
bibliotecznego w NRD. Zajmie się on również takimi zagadnieniami jak planowanie perspek
tywiczne badań naukowych w dziedzinie bibliotekarstwa, kształcenie bibliotekarzy, sprawy 
klasyfikacji, bibliografii, wypożyczania itp.

(Zentralblatt fiir Bibliothekswe4en 1969 nr ■) s. 23)

NOWA SIEDZIBA BELGIJSKIEJ BIBLIOTEKI KRÓLEWSKIEJ

17 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego gmachu Biblioteki Królewskiej 
w Brukseli. Otwarcia dokonał król Belgii w obecności przedstawicieli TELA, Unesco oraz 
bibliotekarzy z 21 krajów. Bibliotekarstwo polskie reprezentował dyrektor BN dr Witold 
Stankiewicz. Nowy gmach ma ponad 67 tys. m: powierzchni, w tym 8340 m' stanowią sale 
ezytelni z ponad tysiącem miejsc dla czytelników. Magazyny mogą pomieścić ok. 4,5 min 
tomów (obecnie Biblioteka liczy ok. 2,5 min). Z okazji otwarcia dyrektor Biblioteki dr H. Lie- 
baeres zorganizował międzynarodowe kolokwium na temat: Wielkie biblioteki uniwersalne 
w ostatnich 25 latach XX wieku. Materiały z kolokwium będą opublikowane.

(Bulletin des Biblioth^ques de France 1969 nr 4 s. 16.5—166)

MIĘDZYNARODOWE TARGI KSIĄŻKI W BRUKSELI

W dniach 21—30 marca br. odbyły się pierwsze Międzynarodowe Targi Książki w stolicy 
Belgii. Wzięli w nich udział wydawcy z 25 krajów wystawiając ok. 50 tys. książek. Wszystkie 
eksponowane publikacje można było nabywać bezpośrednio w stoiskach. Targi brukselskie 
będą odbywały się każdego roku w marcu.

(Publisher's Weekly 1969 nr 16 s. 68)

CENTRALNY ORGAN DORADCZY W SPRAWACH BIBLIOTEKARSTWA W NRD

’ A. PRZEPISY OGÓLNE
KOORDYNACJA MIĘDZYRESORTOWA

Zarządzenie Nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1» grudnia 1Э69 r. w sprawie zakresu 
działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z tytułu koordynacji międzyresortowej. 
Mon. Pol. nr 52, poz. 405.

W zarządzeniu wymieniono szereg zagadnień dotyczących oświaty i szkolnictwa wyższe
go, w zakresie których Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego sprawuje koordynację mię
dzyresortową. Ponadto zarządzenie upoważnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego do 
„przeprowadzenia bezpośrednio lub za pośrednictwem organów administracji szkolnej pre
zydiów rad narodowych kontroli i oceny pracy szkół i placów к oświatowo-wychowawczych 
podległych innym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz do przedstawiania 
wniosków i postulatów, w szczególności w zakresie organizacji, wyników nauczania i wycho
wania, warunków pracy szkół, doboru kadr pedagogicznych, prawidłowości sieci szkół i kie
runków kształcenia oraz wykorzystania obiektów szkolnych". Zarządzenie wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia (tj. 19 grudnia 1969 r.).
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PODROŻĘ SŁUŻBOWE

Instrukcja Nr 19/PŁ Ministra Finansów в dnia 22 grudnia 19fi9 r. w sprawie ^vzinocuie- 
nia dyscypliny wydatków na podróże służbowe. Dz. Urz. Min. Finansów nr 17, poz. <1.

Dyrektorzy zakładów pracy obowiązani są do ograniczenia podróży służbowych do is
totnych potrzeb. W tym celu m.in. należy: 1) planowo gospodarować środkami na podróże 
służbowe w okresie całego roku, 2) dokonywać stałej analizy zasadności i celowości podróży 
służbowych pracowników, 3) ustalić systetm kontroli w zakresie merytorycznej celov/ości 
podróży służbowych oraz wydatkowania środków na ten cel. Polecenia wyjazdów służbov/ych 
podpisuje dyrektor zakładu lub upoważniony przez niego zastępca. Jednocześnie z wejściem 
w życie przepisów tej instrukcji traci moc obowiązującą instrukcja Nr 8/PŁ Ministra Finan
sów z dnia 10 października 1969 r. w sprawie wzmocnienia dyscypliny wydatków na podró
że służbowe (Dz. Urz. Min. Fin. nr 13. poz. 31).

URLOPY BEZPŁATNE DLA MATEK

Pismo okólne Nr 38 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 8 listopada 1969 i. 
w sprawie stosowania niektórych przepisów o urlopach bezpłatnych dla matek pracujących, 
opiekujących się małymi dziećmi. Dz. Urz. Komitetu Pracy i Płac nr 6, poz. 11.

Zakład pracy obowiązany jest ustalić pracownicy (na jej v/niosek) urlopu bezpłatnego 
w trybie określonym w uchwale Nr 158 Rady Ministrów z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie 
bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi (Mon. Pol. 
nr 24, poz. 154), jeżeli pracownica przepracowała w zakładzie co najmniej 12 miesięcy, a wiek 
dziecka nie przekracza 2 lat. Pracownica zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Za
leca się jednak stosowanie zasady: „że pracownica, która powróciła do pracy po wykorzys
taniu urlopu bezpłatnego, otrzymuje przysługujący jej urlop wypoczynkowy za rok kalen
darzowy, w którym korzystała z urlopu bezpłatnego, po przepracowaniu co najmniej trzech 
miesięcy od dnia zgłoszenia się do pracy, chyba że jej szczególna sytuacja życiowa stwier
dzona przez radę zakładową uzasadnia udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po 
urlopie bezpłatnym”.

URLOPY WYPOCZYNKOWE

Wyjaśnienie Nr 5 Komitetu Pracy 1 Płac z dnia 31 grudnia 1969 r. w sprawie wliczania 
okresu nauki do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Dz. Urz. 
Komitetu Pracy i Płac nr 7, poz. 14.

Wyjaśnienie zawiera szereg szczegółowych przepisów dotyczących okoliczności zaliczania 
okresów pobierania nauki do okresu pracy, uprawniającego do określonego wymiaru urlo
pu wypoczynkowego. W wyjaśnieniu podano również ilość lat naulii zaliczanej do okresu 
pracy z tytułu ukończenia niektórych typów szkół.

WYKAZY OBOWIĄZUJĄCYCH AKTOW PRAWNYCH

Obwieszczenie Przewodniczącego KOMITETU PRACY 1 PŁAC z dnia 14 października 
1969 r, w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych i innych o charak
terze ogólnym, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym oraz nie ogłoszonych. De. Urz. Komi
tetu Pracy i Płac nr 5, poz. 10.

Wykaz obejmuje akty prawne obowiązujące według stanu na dzień 1 lutego 1969 r.

Obwieszczenie MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 listopada w sprawie wykazu 
obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. Moru Pol. 
nr 52, poz. 417,

Wykaz Obejmuje akty prawne obowiązujące według stanu na dzień 1 lutego 1969 r.

ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 grudnia 1969 r, w spra
wie zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawkowej. 
Mon, Pol. nr 52, poz. 415.

Młodociani, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej, mogą być zatrudniani wyłącznie 
po przedłożeniu zezwolenia na zatrudnienie. Zezwolenie wystawia właściwy ze względu na 
miejsce zamieszkania młodocianego organ do spraw oświaty prezydium powiatowej (miejs
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kiej) rady narodowej. Zakłady zatrudniające takie osoby obowiązane są umożliwić im uzu
pełnienie wykształcenia podstawowego w szkołach dla pracujących lub na konkursach ogól
nokształcących w zakresie szkoły jxrdstawowej. J diwcześnie traci moc obowiązującą zarzą
dzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 listopada 19fi0 r. w sprawie zez
wolenia na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej 
(Mon. Pol. nr 84, рог. 382).

ZAWIERANIE UMOW Z CUDZOZIEMCAMI

Zarządzenie Ministra Finansów zdnia 20 listopada 1969 r. w sprawie zezwolenia na za
wieranie z cudzoziemcami przebywającymi w Polsce umów o wygłoszenie odczytów i wy
konanie opracowań autorskich. Mon. Pol. nr 51, poz. 394.

„Zezwala się jednostkom państwowym 1 spółdzielczym oraz organizacjom społecznym 
na zawieranie z cudzoziemcami czasowo przebywającymi w Polsce (cudzoziemcami dewizo
wymi) umów o doraźne wygłoszenie wykładów, referatów, odczytów, napisanie artykułów 
itp. opracowania autorskie, pod warunkiem ustalenia w umowie wysokości honorarium we
dług obowiązujących stawek krajowych, z zastrzeżeniem wypłaty honorarium w walucie pol
skiej do wykorzystania w kraju (bez prawa transferu za granicę)”.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

BIBLIOTEKI PAN

Zarządzenie Nr 52/69 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 27 grudnia 1969 r, w sprawie 
dodatków do uposażeń za znajomość języków obcych dla niektórych pracowników Polskiej 
Akademii Nauk i podległych jej jednostek. (Powiel.)

Jest to przepis wykonawczy do uchwały Nr 484 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 
19»; Г. w sprawie dodatków do uposażenia za znajomość języków obcych dla niektórych 
pracowników Polskiej Akademii Nauk (Mon. Pol, nr 68, poz. 837). Dodatek wynosi 120 zł za 
biegłą znajomość w słowie i w piśmie jednego z języków obcych oraz 90 zł za znajomość 
każdego z następnych. Dodatki przysługują za znajomość tylko tych języków obcych, które 
są niezbędne do wykonywania czynności służbowych. Warunkiem przyznania dodatku jest 
złożenie przez pracownika egzaminu przed komisją powołaną specjalnie przez Sekretarza Na
ukowego PAN. Od egzaminu zwolnieni są pracownicy, którzy posiadają dyplom ukończenia 
w szkole wyższej odpowiedniego kierunku filologii lub kwalifikowani nauczyciele języka 
obcego (za którego znajomość mają otrzymać dodatek). W załączeniu do zarządzenia podano 
„Wykaz stanowisk pracy, którym przysługują dodatki za znajomość języków obcych”. W wy
kazie tym umieszczono m.in. następujące stanowiska; kustosza, starszego bibliotekarza, bi
bliotekarza. Dodatki te nie przysługują pracownikom naukowo-badawczym, bibliotekarzom 
dyplomowanym i dyplomowanym pracownikom dokumentacji’naukowej.

BIBLIOTEKI SZKOLNE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1969 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. Dz. U. nr 32, poz. 273.

Kolejna zmiana przepisów rozporządź nia Rady Ministrów z dnia .29 maja 1954 г 
w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców (Dz. U. nr 26, poz. 103 z późniejszymi 
zmianami) dotyczy podwyższenia o 200 zł stawek uposażenia dla nauczzycieli szkół podsta
wowych i liceów ogólnokształcących oraz zasad podwyższania uposażenia niektórych grup 
nauczycieli. Rozporządzenie wchodzi w życie z mocą od dnia 1 listopada 1969 r.

Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 sierpnia 1969 r. w spra
wie pomaturalnego studium zawodowego. Dz. Urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższ. nr B-10, poz. 85.

W załączeniu do zarządzenia podano statut pomaturalnego studium zawodowego. Stu
dium jest szkołą średnią przygotowującą absolwentów liceów. ogólnokształcących do pracy 
zawodowej na poziomie technikum. Bezpośredni nadzór nad studium sprawuje kuratorium 
okręgu szkolnego. ,.Studium posiada odpowiednio dobraną bibliotekę, w oparciu o nią roz
wija czytelnictwo i samokształcenie”. Do obowiązków bibliotekarza (§ 40 statutu) należy m.in. 
rozwijanie wśród słuchaczzy studium czytelnictwa książek i czasopism branżowych oraz sta
ła współpraca z nauczycielami studium.
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INFORMACJA NAUKOWA, TECHNICZNA I EKONOMICZNA

Zarządzenie Nr 164 Ministra Rolnictwa z dnia 15 października 1!)69 r. zmieniające za
rządzenie w sprawie organizacji informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w resorcie 
rolnictua. Dz. Urz. Min. RoLn. mr 13, poz. 112.

Zmiana zarządzenia Nr 121 Ministra Rolnictwa z dnia 1 września 1962 r. w sprawie or
ganizacji informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w resorcie rolnictwa (Dz. Urz. 
Mn. Roln. z 1962 r. nr 21, poz. 83 i z 1966 r. nr 1, poz. 1) dotyczy; utworzenia branżowego 
ośrodka informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w Biurze Studiów i Projektów 
Wzorcowych Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę ,,Wodrol-Projekt”.

Zarządzenie Nr 91 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 19 listopada 1969 r. w sprawie 
zadań i zasad działania Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Szkolenia Zawodowego 
Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Dz. Urz. Min. Handlu Wewn. nr 26, poz. 59.

W załączeniu do zarządzenia podano statut Ośrodka. Jednym z 6 działów Ośrodka jest; 
..Dział Informacji Dydaktyczno-Ekonomicznej”.

SZKOLNICTWO BIBLIOTEKARSKIE

Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 listopada 1969 r. w spra
wie utworzenia Międzywydziałowego Studium Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Jagiel
lońskim w Krakouie. Dz. Urz,. Min. Ośw, i Szk. Wyżsiz. nr A-15, poz. 136

Zadaniem Studium jest kształcenie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakre
sie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Nauka na Studium trwa 4 semestry i prowa
dzona jest systemem studiów dziennych. O przyjęcie na Studium ubiegać się mogą studenci 
IV i V roku studiów (wyjątkowo także III roku) wszystkich wydziałów, którzy uzyskają 
zgodę dziekana macierzystego wydziału. Absolwenci Studium otrzymują świadectwo według 
wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo,

TeZar
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