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BIBLIOTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Nr 9 WARSZAWA ROK XLII

CECYLIA I 
Łódź

JANUSZ DUNINOWIE

ZJAZD BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
(Notatki)

Ogólnopolskie zjazdy bibliotekarzy mają już w Polsce przeszło półwie
kową tradycję. I Zjazd Bibliotekarzy Polskich odbył się równolegle z III 
Zjazdem Bibliofilów w 1928 roku we Lwowie. Już w Polsce Ludowej 
obradował V Ogólnopolski Zjazd Bibiliotekarzy (w Warszawie w 1956 r.) 
poświęcony zagadnieniom czytelnictwa. W lutym 1968 r. (także w stolicy) 
obradował kongres bibliotekarzy polskich poświęcony problemom współ
pracy bibliotek. Zjazd Bibliotekarzy Polskich zwołany w roku bieżącym 
był kolejnym ogniwem tej tradycji i jak poprzednie obrał sobie własne 
hasło naczelne, którym była szeroko pojęta dalsza modernizacja bibliotek 
polskich, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień nowoczesnej organi
zacji i metod pracy, budowy systemów informacji i kształcenia kadr.

Prezydium Zjazdu.
(Wszystkie zdjęcia zamieszczone w tym artykule wykonał Jerzy Maj}
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Uroczystość otwarcia 
nowego gmachu WBP 
w Zielonej Górze. Prze
mówienie inauguracyjne 
wygłasza gospodarz 
obiektu, dyr. dr Grze

gorz Chmielewski.

Wszystkie zjazdy powojenne organizowane były w stolicy, tym razem 
po raz pierwszy ponad 200 bibliotekarzy opuściło swoje warsztaty, na 
kilka dni, by spędzić je pracowicie na południowo-zachodnim krańcu 
Polski — w Zielonej Górze.

Od pierwszego, lwowskiego Zjazdu wiele się w naszym zawodzie zmie
niło — wyrosła nam nowa kadra, przekształcił się diametralnie status za
wodowy bibliotekarza: powołano do działania w zawodzie nie tylko ucze
stniczącego w budowie nowoczesnego warsztatu specjalistę, ale przede 
wszystkim zarządzającego i inicjującego postęp „oficera wiedzy”. Stąd też 
wielkie Zjazdy zawodowe nabrały odmiennych cech formalnych i treścio
wych, czego innego od nich oczekujemy i inaczej je oceniamy. Jaki więc 
był ten tak ważny dla nas wszystkich kongres ludzi książki?

Nowy gmach WBP w Zielonej Górze — elewacja wschodnia, wejście do sali wy
stawowej.
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Pierwsze czytelniczki 
opuszczają nową Biblio
tekę uginając się pod 
ciężarem atrakcyjnych 

lektur.

Organizacja Zjazdu w oddaleniu od centrum była wielkim egzaminem 
sprawności zespołu odpowiedzialnych za nią osób. Władze Zielonej Góry 
zrobiły wszystko, aby tej tak licznie przybyłej reprezentacji zawodowej 
zapewnić jak najlepsze warunki. Pracami organizacyjnymi kierował dy
rektor największej biblioteki miasta — dr Grzegorz Chmielewski 
z podziwu godnym zaangażowaniem i serdecznością. Urok miasta, dumne
go ze swoich osiągnięć, towarzyszący atmosferze Zjazdu potrafił zrówno
ważyć pewne niedogodności wynikające z niedostatków bazy noclegowej, 
szczególnie dla tej części przyjezdnych, których nie pomieściły hotele 
śródmiejskie.

Zjazd odbywał się w nowej, wybudowanej z rozmachem i sercem, ale 
też trzeźwo pomyślanej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przed wejściem do nowego budynku zgromadziły się tłumy mieszkańców Zielonej 
Góry.
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Zwiedzanie wnętrz no
wej Biblioteki — hall 
wejściowy, a w głębi 

widoczne katalogi.

Niewielu bibliotekarzy w Polsce ma możliwość pracy w takich warun
kach, ale dla wszystkich uczestniczenie w przekazaniu tej imponującej 
placówki społeczeństwu było chwilą wielkiej doniosłości. Życzyliśmy ser
decznie naszym kolegom z dyrektorem Chmielewskim na czele, aby mi
mo kłopotów kadrowych jak najrychlej nowy gmach wypełnił się czytel
nikami, aby nie stały puste piękne sale i czytelnie, tylko dlatego, że nie 
można wybrnąć z gąszczu przepisów.

Na dobrą atmosferę Zjazdu złożyły się także zaaprobowane powszech
nie jego założenia programowe. Przygotowanie ich, jak zawsze, na wiele 
miesięcy poprzedziło uroczystości zjazdowe i nie będzie przesadą, jeżeli 
stwierdzimy, że pracy zespołu organizacyjnego, który sformułował ge-

Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, doc. dr hab. Witold 
Stankiewicz wygłasza referat programowy VII Zjazdu Bibliotekarzy Polskich.
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Obrady przebiegały w 
atmosferze żywego za
interesowania i dysku

sji.

neralia programu ramowego, który po wielu dyskusjach doprowadził do 
ostatecznego sformułowania problematyki obrad zawdzięczamy ostateczny 
efekt Zjazdu.

Na ów optymistyczny i ogólnie pozytywny obraz Zjazdu niewątpliwie 
wpłynął także fakt, że zapowiedział swój przyjazd, a także swą zapowiedź 
zrealizował Minister Kultury i Sztuki, wicepremier Józef Tejchma. 
W tej sytuacji także współpracujące z bibliotekami resorty, urzędy 
i związki wystąpiły z godną i kompetentną reprezentacją. Uczestnicy 
Zjazdu odczuli, że tym razem w sposób oczywisty oceny i obietnice, które 
na otwarciu, zamknięciu i obradach plenarnych Zjazdu padały z kongre
sowej trybuny, nie były galowymi deklaracjami, które serwowano nam 
raz po raz z okazji różnych „pokazowych” imprez, a o których wygłasza
jący je — w obliczu faktów jak najrychlej pragnęli zapomnieć. Wicepre
mier potwierdził raz jeszcze, że mężowie stanu potrafią wypowiadać się 
w sposób swobodny i daleki od kongresowej sztywności. Z okazji od
znaczeń, które otrzymali bibliotekarze w dniach zjazdowych, głos wice
premiera przypomniał nam pewną prawdę, o której być może zapomnie
libyśmy wśród inowacyjnych uniesień — podkreślił on specyficzną rolę, 
jaką wśród innych środków przekazu pełni dzisiaj książka. Książka jako 
coś bardzo masowego, ale również najbardziej i w najlepszym tego sło
wa znaczeniu elitarnego. Właśnie z książką obcujemy osobiście, z pełną 
wolnością wyboru, nie znaną innym masowym środkom przekazu.

Bibliotekarze są tym ogniwem w systemie informacji, dla którego 
długo jeszcze książka pozostanie najważniejszym nośnikiem, a czytanie 
najwyższą formą kontaktu między ludźmi.

Program Zjazdu zawierał także, obok wystąpień protokolarnych gości 
i gospodarzy, bardzo oczekiwane wystąpienie wiceministra dr Józefa 
Fajkowskiego, Przewodniczącego Państwowej Rady Bibliotecznej. 
Przedstawił on zebranym stan i perspektywy rozwoju bibliotek w Pol
sce, ukazując ięh model i koncepcje rozwojowe na tle narodowego pro
gramu rozwoju kultury. Resort kultury unowocześnianie bibliotekarstwa 
widzi nie tylko w wąskim aspekcie technicznych środków działania, 
a więc narzędzi i urządzeń, ale przede wszystkim w społecznym zasięgu 
funkcjonowania bibliotek i książki w socjalistycznym społeczeństwie.

Osobna uwaga należy się wypowiedzi wygłoszonej na plenarnych 
obradach Zjazdu przez Prezesa SBP, dyrektora Biblioteki Narodowej — 
doc. dr hab. Witolda Stankiewicza. Rzeczowa i fachowa wypowiedź
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była rozwinięciem naczelnego hasła Zjazdu i podkreślała rozszerzający 
się stale zakres działalności bibliotek. Nowe funkcje bibliotek, wyznacza
ne poprzez procesy podstawowych zmian społecznych, coraz szersze 
upowszechnianie nauki, oświaty i kultury — są integralnie związane 
z nowoczesną organizacją pracy, rozwojem systemu informacji i postę
pem technicznym. Są to nowe sposoby służby na rzecz czytelników, bez 
których nie zrealizujemy wyznaczonych społecznie zadań bibliotekarstwa 
współczesnego.

Oklaskami przyjęli zebrani potwierdzenie ze strony czynników ofi
cjalnych, że sprawa budowy gmachu Biblioteki Narodowej jest zamie
rzeniem realnym. Będzie więc gdzie realizować teoretycznie przyswojo
ny model dobrej, bibliotekarskiej roboty.

Wypowiedzi oficjalne wygłoszone na obradach plenarnych miały cha
rakter wielkiej, perspektywicznej panoramy myśli zawodowej, nato
miast o bieżących zadaniach i najlepszych metodach ich realizacji mie
liśmy okazję dyskutować w ramach obrad sekcji roboczych. Miały one 
siłą rzeczy charakter nieco mniej optymistyczny. Mówiono tam o na
szych realiach zawodowych z serdeczną troską, spierano się zawzięcie 
o najskuteczniejsze środki i metody. Wiele ostrych i kontrowersyjnych 
stwierdzeń wypowiedzianych na sekcjach nie przekreśliło jednak do
niosłości hasła naczelnego Zjazdu — właśnie tu, w Zielonej Górze od
czuliśmy wyraźnie, że chodzi o dalszą modernizację bibliotek polskich, 
bo pierwszy krok mamy już za sobą. Spójrzmy: jeszcze parę lat temu 
o komputerach pracujących na rzecz bibliotek słuchało się jak bajki o że
laznym wilku, a dziś obok nas siedzieli ci, którzy posługują się nimi na 
co dzień.

Fakt, że referaty wygłoszone na Sekcjach (poza dwoma komunikata
mi) były dostarczone jako materiały kongresowe na długo przed rozpo
częciem Zjazdu, znakomicie ułatwił wymianę myśli i ich publiczną kon
frontację. O co głównie się spierano, o czym radzono?

Sekcja Organizacji i Metod Pracy w Bibliotekarstwie, pozbawiona 
obecności współautorki podstawowego referatu dr Anny Sitarskiej, 
jednej z głównych inspiratorek ruchu'intelektualnego w naszym życiu 
zawodowym — z problemów mechanizacji i automatyzacji punkt cięż
kości obrad przesunęła na sprawy nowoczesnej organizacji pracy w bi
bliotece. Wystąpienie autorów komunikatu, który z łatwością udźwignął 
ciężar organizującego dyskusję referatu dr Z. Żmigrodzkiego, mgr 
J. Janiaka i mgr J. Ligmanowej — zbulwersowało obecnych do 
wielu zaangażowanych wystąpień. Żywiołowa dyskusja podkreśliła nie- 
nowoczesność i statyczność dotychczasowego systemu organizacyjnego 
biblioteki, nonsensowną biurokrację, wolne tempo wprowadzania choćby 
najskromniejszych inowacji, nadmiar sztywnych, nieżyciowych przepi
sów,, niechęć kierownictwa do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka — 
a to wszystko na tle przedstawionej nam nowoczesnej analizy systemu 
organizacji i zarządzania obowiązujących już od lat np. w instytucjach 
sektora przemysłowo-gospodarczego. Wiele troski zebranych budził fakt 
minimalnego wpływu bibliotekarzy na organizację kadr i politykę per
sonalną bibliotek. Nieracjonalność tej polityki to przede wszystkim nie
uwzględnianie przy awansach specyficznych dyspozycji kierowniczych 
i fachowych kandydata, natomiast ciągle jeszcze kierowanie się w tych 
decyzjach zasadę kumoterskiego „wynagradzania usług”. Dyskusja sta
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ła się także forum dla wykazania głównych bolączek organizacyjnych 
naszego zawodu nie załatwionych od wielu, wielu zjazdów — nie będzie
my jej więc raz jeszcze przytaczać.

W wyniku dyskusji postanowiono zgłosić generalny postulat opraco
wania programu powołania międzyresortowego ośrodka badawczo-roz
wojowego technik oraz organizacji i metod pracy bibliotecznej, a także 
przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją oraz koordynacją zaopatrze
nia bibliotek w sprzęt, wyposażenie oraz materiały niezbędne do pracy 
bibliotecznej.

Sekcja Informacji Naukowej była chyba jedną z najliczniej obsadzo
nych. Dyskusja dotyczyła bardzo różnych tematów, bowiem brak jeszcze 
w tej dziedzinie wspólnego języka, ale odczuwało się tu jednak atmos-/ 
ferę v\7zajemnego zrozumienia i ostrożnego optymizmu. Skomplikowany 
proces tworzenia sieci i systemów informacyjnych w naszym kraju po
woli włącza w zakres układów stabilną sieć bibliotek. Właśnie teraz zda
je się tworzyć wspólna platforma dla ujednolicenia postaw, wzajemnego 
uczenia się metod, czyli realnej współpracy. Widzi się też konieczność 
ujednolicenia statusu pracownika informacji i bibliotekarza, ponowio
no m. in. postulat połączenia się we wspólnym Stowarzyszeniu. Spokoj
ny referat dr Anny Romańskiej przypomniał, że głównymi zasoba
mi informacji naukowej dysponują biblioteki. Koleżanka Stefania J a- 
rzębowska z Lublina jeszcze raz wróciła do oczywistego faktu, że 
w pełni zorganizowaną i już działającą siecią informacyjną sięgającą 
najgłębiej w teren są biblioteki publiczne. Dyrektor ,.Centrum”, 
J. Derentowicz przedstawił zebranym pokrótce zasady organizacji 
Systemu Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej SINTO, 
a było to przed dotarciem do zainteresowanych pierwszego numeru 
Przeglądu Bibliotecznego z bieżącego roku, czyli dla wielu była to spra
wa zupełnie nowa. Dając wyraz pewnym niepokojom, czy aby system 
został w dostatecznym stopniu skonsultowany z rzeczywistością bibliote
karską, wypowiedziano się jednak generalnie za jak najszybszym przy
stąpieniem do budowy systemu, za aktywnym włączeniem się do jego 
realizacji i za przyjęciem wszelkich konsekwencji wynikających z zało
żeń systemu. Praca nad późniejszym ewentualnym udoskonaleniem sys
temu na pewno nie wyłączy bibliotekarzy, a spóźnieni nie dogonimy 
i następnej pięciolatki. Postawa bibliotekarzy znalazła pełny wyraz 
w uchwałach Sekcji.

Nad czym dyskutowano na Sekcji Kształcenia i Doskonalenia Kadr? 
Nad koncepcją przedstawioną w referacie prof, dr Stanisława Kub ia- 
k a dotyczącą organizacji kształcenia uniwersyteckiego bibliotekarzy. 
Przewiduje się, że w 1979 r. na 14 uczelniach bibliotekoznawstwo i in
formację naukową będzie studiowało ponad 6 tys. młodzieży. Już teraz 
należy się więc zastanowić, kto będzie tę młodzież uczył, jaki będzie 
poziom programów dydaktycznych przez tę kadrę realizowanych. Lu
dzie, którzy z czasem wezmą w swe ręce przyszłość zawodu bibliotekar
skiego, są ciągle jeszcze wielką niewiadomą i nie wiadomo, jakie mamy 
szanse na właściwe wykorzystanie ich zdolności. Wyraźne zaniepokoje
nie wzbudziła problematyka kształcenia bibliotekarzy na poziomie śred
nim. Wypowiedź dr Kazimiery Ankudowicz poświęcona temu za
gadnieniu pozostawiła zebranym obraz dość niepokojący.

Każda z Sekcji na zakończenie obrad przygotowała swoje wnioski, 
które po redakcyjnym opracowaniu weszły do wniosków i postulatów
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Zjazdu. Przygotowano też ogólną Uchwałę zjazdową postulującą w imie
niu zebranych obwołanie w Polsce roku 1976 Rokiem Bibliotek i Czytel
nictwa.

Zainteresowanych szczegółowym programem i przebiegiem Zjazdu 
musimy odesłać do Przeglądu Bibliotecznego, który obiecuje specjalny 
numer poświęcony tej problematyce.

Czym był dla nas Zjazd, jak go oceniamy? Był najważniejszym wy
darzeniem w życiu naukowym i zawodowym bibliotekarzy ostatnich lat. 
Dyskusje nad przedstawionym hasłem proponującym integralne przy
spieszenie stały się także jego ogólną oceną — został on w ostatecznym 
rozrachunku oceniony pozytywnie. Zaaprobowali go nie tylko uczestni
cy — na pierwszym posiedzeniu Prezydium ZG SBP, które odbyło się 
dla omówienia wniosków Zjazdu. Prezes przyjął na swoje ręce wyrazy 
uznania dla bibliotekarzy od przedstawiciela Wydziału Kultury КС 
PZPR tow. St. Czajki. Stwierdził on, że bibliotekarze mogą liczyć na 
wsparcie moralne i polityczne swoich inicjatyw i że należy jak najszyb
ciej przystąpić do realizacji zadań programowych.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zawsze w swojej historii od
znaczało się odwagą w podejmowaniu problemów środowiska i zawodu, 
nawet wtedy, gdy były one sprawą sporną i drażliwą. Jako organizator 
Zjazdu i jako reprezentująca nas organizacja zawodowa SBP występowało 
z opiniami obiektywnymi i wyważonymi, daleko wychodząc poza par
tykularyzm resortów czy środowisk. Zjazd był jeszcze jednym aktem 
silnej integracji zawodowej, ponieważ w sposób odpowiedzialny podej
mował problemy autentyczne i dla naszego zawodu podstawowe.

Osobiście nie oczekiwaliśmy, że Zjazd stanie się cudownym panaceum 
na wszystkie nasze kłopoty i bolączki, toteż nie jesteśmy rozczarowani 
brakiem recepty, a cieszymy się z rzeczowych ocen i perspektyw, które 
z pewnością pomogą nam podjąć decyzję co do kierunków dalszej ak
tywności. Atmosfera koleżeństwa i wzajemnej życzliwości, mnóstwo no
wych twarzy, w tym sporo młodzieży, sprawna organizacja, serdeczna 
gościnność gospodarzy — oto okoliczności sprzyjające wszelkim przed
sięwzięciom. Podkreślenia wymaga zwłaszcza to, że grono uczestników 
Zjazdu tym razem było autentycznie odmłodzone. Obok ogólnie znanych, 
szacownych nazwisk prezentujących trust mózgów bibliotekarskich ton 
Zjazdowi nadawali ludzie nieco młodsi, o manierach menagerów, umie
jących myśleć i dyskutować, a także, jak nas przekonał wieczór towa
rzyski, świetnie obeznanych z nowymi rytmami tanecznymi. Ogólnie 
mniej słyszano nieodłącznych utyskiwań na tzw. sprawy bytowe, na nis
ki prestiż zawodowy, na brak perspektyw i ogólną niemożność, więcej 
zaś było szczerej troski o to, jak najefektywniej osiągnąć wyznaczone 
zadania, Ustabilizowana już kadra bibliotekarska odczuła chyba, i to 
wszechstronnie, pozytywne skutki regulacji, a właściwie nie bój my się 
nazwać rzeczy po imieniu — podwyżki uposażeń.

Jakie więc są konkretne efekty Zjazdu? Rzeczowe, dokładnie okreś
lone i bardzo realne wnioski, które wiemy, jak realizować. Przez ponad 
50 lat naszych tradycji Zjazdowych daleko odeszliśmy od różnego ro
dzaju „pobożnych życzeń” i ogólnikowych ,,apeli”...: mamy dziś przed 
sobą po prostu dużo dobrej roboty.
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URSZULA OLDAKOWSKA
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Warszawie

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
I PEDAGOGICZNYCH W XXX-LECIU PRL

Współczesna reforma oświaty jest ważnym, wydarzeniem w życiu bibliotek, któ
re są ściśle związane z systemem edukacji narodowej. System ten łączy w sobie 
szkołę, wszelkiego typu placówki kulturalne, prasę, radio, telewizję. Wszystkie one 
oddziałując jednocześnie dają dopiero pożądane rezultaty. Edukacja nie kończy się 
w szkole. Szkoła przygotowuje człowieka do dalszego rozwijania swej wiedzy w to
ku edukacji permanentnej.

Opracowując przyszły model oświaty bierze się pod uWagę zmiany, jakie zajdą 
w najbliższych latach w budownictwie, rolnictwie, strukturze demograficznej lud
ności. Z kolei nowy model oświaty, podyktowany rozwojem społeczno-gospodar
czym kraju, powoduje zmiany również w bibliotekarstwie. Wiemy, jak ogromny 
wpływ na dzisiejsze życie ma rozwój informacji. Potrzebuje ona ludzi, którzy jej 
dostarczą, i ludzi, którzy będą potrafili ją wykorzystać. Przygotowanie użytkow
ników informacji powinno się rozpoczynać już w szkole podstawowej, co zresztą 
podkreślają statuty zarówno szkoły podstawowej, jak i liceum ogólnokształcące
go (poz. 48, 56).

W latach 1944-1974 wydano dwie zasadnicze ustawy dotyczące bibliotek: De
kret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi 
(poz. 3) i Ustawę o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r. (poz. 61). Dekret 
z 1946 r. stworzył podstawy prawne rozwoju bibliotek szkolnych, włączając je 
do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. O zadaniach bibliotek szkolnych informuje 
art. 7: «Biblioteki szkolne mają za zadanie dostarczenie uczniom i nauczycielom 
lektury potrzebnej w związku z nauką szkolną i wychowaniem». Ustawa z 1968 r. 
włącza do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej biblioteki: naukowe, fachowe, szkolne, 
pedagogiczne, publiczne oraz inne. Wedle Ustawy biblioteki szkolne »służą reali
zacji programu nauczania i wychowania oraz kształceniu i doskonaleniu zawodowe
mu nauczycieli», zaś biblioteki pedagogiczne «służą potrzebom i rozwojowi oświaty 
i wychowania przez prowadzenie działalności w zakresie kształcenia i doskonale
nia pracowiników pedagogicznych». Podobną ewolucję obserwujemy w określaniu 
miejsca biblioteki szkolnej w systemie oświaty. W Ustawie o rozwoju systemu 
oświaty i wychowania z dnia 15 lipca 1961 r. (poz. 37) ani razu nie zostało użyte 
słowo »biblioteka». Uchwała w sprawie systemu edukacji narodowej z dnia 13 paź
dziernika 1973 r. (poz. 93) określa miejsce biblioteki w tym systemie: »w skoordy
nowanym systemie oświaty instytucje kulturalno-oświatowe, artystyczne, upow
szechniania wiedzy wnoszą wkład w wychowanie estetyczne i kształcenie przez 
sztukę, kształcenie ustawiczne i upowszechnianie wiedzy naukowej. Resort kultu
ry i sztuki oraz różne organizacje społeczne, instytucje naukowe i upowszechniania 
wiedzy, biblioteki, muzea, teatry, kina i środki masowego przekazu powinny ściślej 
koordynować swoje programy oświatowe i wychowawcze z działaniem szkoły, ro
dziny i organizacji młodzieżowych».

Od 1946 r. ogólnokrajowa sieć bibliotek podlegała Ministrowi Oświaty. W ro
ku 1951 kompetencje Ministerstwa Oświaty w zakresie określonym przez Dekret 
z 1946 Г. zostały przekazane Ministrowi Kultury i Sztuki, któremu od tej pory 
podlegała ogólnokrajowa sieć biblioteczna. Biblioteki szkolne pozostały w Minis
terstwie Oświaty.

Prof. Jan Szczepański stwierdza: «podział resortowy na oświatę i kultu
rę przyniósł dość fatalne skutki dla całkowitego systemu oświaty. Z natury rze
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czy te dwa działy są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie od siebie zależą. Szko
ła uczy korzystania z kultury narodowej tych wszystkich klas i warstw, których 
rodziny pozostają na poziomie kultury ludowej lub popularnej. Z drugiej strony 
poziom kulturalny (w resortowym znaczeniu „kultura”) oznacza możliwości efek
tywnego funkcjonowania szkoły. Tutaj także trzeba podkreślić rolę bibliotek 
i książek, które przecież są organicznymi narzędziami pracy szkoły a podlegają 
innemu resortowi.^«

Sieć bibliotek resortu oświaty to biblioteki szkolne i pedagogiczne. Szkolne po
siadają dwa działy: bibliotekę uczniowską i bibliotekę nauczycielską. Dział nauczy
cielski z kolei jest najniższym ogniwem sieci bibliotek pedagogicznych. Biblioteki 
pedagogiczne stanowią odrębną sieć, na którą składają się: pedagogiczne biblioteki 
wojewódzkie — 17, pedagogiczne biblioteki powiatowe — 330, działy bibliotek szkol
nych, o których była mowa wyżej, biblioteki wyższych szkół pedagogicznych — 
Kraków, Katowice, Opole, Gdańsk, Biblioteka Instytutu Pedagogiki w Warszawie 
(poz. 45, 78, 90), która stanowić ma w przyszłości centralną bibliotekę branżową 
resortu oświaty. Biblioteka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe zasady pracy bibliotek szkolnych były określane kilkakrotnie w la
tach 1944-1974. Służyły temu zarządzenia wydane przez Ministerstwo Oświaty 
i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym tego ministerstwa (poz. 31, 77). Już zarządze
niem z dnia 20 sierpnia 1947 r. (poz. 6) Minister Oświaty wprowadził jednolitą in
strukcję o organizacji i prowadzeniu bibliotek szkół powszechnych. Instrukcja ta 
szczegółowo określa cele, metody i formy pracy, obowiązki bibliotekarza i obo
wiązki Całego personelu szkoły w stosunku do biblioteki. Miejsce biblioteki w życiu 
szkoły ogólnie wyznacza statut szkoły podstawowej (poz. 48) i statut liceum ogól
nokształcącego (poz. 56). Dokładne wytyczne do pracy bibliotek szkolnych zostały 
wydane jako załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 1 września 1953 r. 
(poz. 20).

Sprawy uzupełniania zbiorów bibliotek szkolnych regulują komunikaty Minis
terstwa Oświaty (poz. 4, 8, 13, 30, 36, 65) i zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
(poz. 66). Zarządzenia z dnia 5 sierpnia 1967 r. (poz. 68) i z dnia 4 września 1967 r. 
(poz. 59) omówiły zasady uzupełniania zbiorów, inwentaryzacji, prowadzenia scon- 
trum zarówno w bibliotekach szkolnych jak pedagogicznych. Instrukcja do zarzą
dzenia z dnia 31 grudnia 1968 r. (poz. 68) w sprawie zasad i trybu prowadzenia 
bibliotek wszystkich typów szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Zbiory bibliotek szkolnych są bardzo różne. Zawierają one dziecięce lektury 
i piśmiennictwo naukowe z zakresu pedagogiki. Bibliotekarz szkolny sam zajmuje 
się zakupem i opracowaniem księgozbioru. Wskazówką dla niego są wykazy lek
tur, podręczników ukazujące się jako komunikaty od 1947 r. w Dzienniku Urzędo
wym Ministerstwa Oświaty. Podstawą doboru księgozbiorów są wykazy książek 
zalecanych, aprobowanych przez Ministerstwo' lub opracowany w formie osobnego 
wydawnictwa katalog biblioteki ośmioklasowej szkoły podstawowej — Zarządzenie 
Ministra Oświaty z dnia 22 kwietnia 1966 r. (poz. 50). Okólnik nr 4 z dnia 2 mar
ca 1961 r. (poz. 35) mówi: »biblioteki s'zkolne należy zaopatrywać wyłącznie w książ
ki aprobowane przez Ministerstwo Oświaty bez względu na źródło ich wpływu...«. 
Zarządzenie Ministra Oświaty i Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 października 
1962 r. (poz. 39) w § 1 stwierdza: »w celu lepszego i pełniejszego zaopatrzenia mło
dzieży w książki objęte wykazem lektur wprowadza się z dniem 30 października 
1962 r. system zamkniętego zaopatrzenia bibliotek szkolnych w lektury szkolne«. 
Istotne znaczenie ma zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 
września 1967 r. (poz. 59) w sprawie doboru i uzupełniania księgozbiorów biblio
tek szkolnych, gdyż podaje, jakie książki mogą być włączone do księgozbiorów

’ J. Szczepański: Ogólne problemy systemu oświaty w Polsce i prace nad jego udo
skonaleniem. W: Kształcenie dla przyszłości. Polska 2000. Cz. 1, s. 197.
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szkolnych bez zakwalifikowania przez Ministerstwo. Wytyczne te dają w praktyce 
pełną swobodę bibliotekarzowi w kompletowaniu potrzebnych jego szkole zbio
rów. Ten margines' swobody decyzji bibliotekarza szkolnego jest slus'zny, gdyż 
z praktyki wiadomo, że bibliotekarze kierują się głównie potrzebami swojej szko
ły. Są one inne w odległej od dużych miast miejscowości oraz w bibliotece szkoły 
wielkomiejskiej, która pracuje w zespole bibliotek naukowych i publicznych. Sa
modzielność decyzji rodzi odpowiednio wysokie wymagania merytoryczne, którym 
bibliotekarze szkolni nie zawsze są w stanie sprostać. Bibliotekarz szkolny jest pe
dagogiem. Jego kwalifikacje, uposażenie określają przepisy odnoszące się do nau
czycieli, a także dodatkowe wymagania i przywileje sformułowane w odpowied
nich zarządzeniach. Dwa podstawowe akty w tym względzie na przestrzeni lat 
1944-'1974 to: Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczy
cieli (poz. ,23) i Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nau
czyciela (poz. 72) oraz przepisy szczegółowe Ministerstwa Oświaty regulujące staw
ki płac, dodatki, wynagrodzenie za prace zlecone itd. Szczegółowe przepisy odno
szące się do uposażeń i określające kwalifikacje bibliotekarzy bibliotek szkolnych 
to najliczniejsza grupa przepisów: przed 1956 r. (poz. 7, 9, 10, 14, 10, 22); w la
tach 1956-1972 (poz. 24, 27, 28, 32, 41, 49, 62, 63, 70); po 1972 r., kiedy to ukazała 
się Karta praw nauczyciela (poz. 76, 80, 81, 92).

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 1 września 1963 r. (poz. 20) określało: 
«bibliotekarzem szkolnym jest jeden z nauczycieli wynagradzany opłatą uregulo
waną Uchwałą Prezydium Rządu nr 1 z dnia 3 stycznia 1953 r. (poz. 18), lub eta
towy bibliotekarz powołany na podstawie zarządzenia nr 86 Prezesa Rady Minis
trów z dnia 25 maja 1951 r. w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodat
ków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dziale Ministerstwa Oświaty« 
(poz. 16). Przed 1956 r. sprawę uposażenia biblioterkarzy regulowało rozporządze
nie Rady Minstrów z dnia 29 maja 1954 r. (poz. 21) w sprawie uposażenia nauczy
cieli i wychowawców. Liczne są również zarządzenia określające wymagania kwali
fikacyjne, jakie stawia się pedagogom — bibliotekarzom (poz. 51, 52, 54, 57, 88, 89, 
71, 83, 84).

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 marca 1957 r. (poz. 25) określiło: 
»§ 1. Kwalifikacje zawodowe bibliotekarza w szkole lub innej placówce oświato
wo-wychowawczej posiada osoba, która ma kwalifikacje zawodowe do nauczania 
i wychowania w danej szkole lub placówce oświatowo-wychowawczej”. Oprócz 
kwalifikacji pedagogicEnych wymagany jest dodatkowy egzamin z zakresu bi
bliotekarstwa lub przy kwalifikacjach bibliotekarskich, egzamin z zakresu peda
gogiki. Instrukcja z dnia 13 m,arca 1957 r. (poz. 26) w sprawie bibliotekarzy bi
bliotek szkolnych i pedagogicznych mówi: »Pełnozatrudnienieni bibliotekarze bi
bliotek szkolnych i pedagogicznych powinni otrzymać uposażenie według zasad okre
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. (poz. 21). Na pod
stawie Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. (poz. 37) o rozwoju systemu oświaty i wy
chowania wydano rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 1962 r. (poz. 38) określające 
w sposób szczegółowy wymagania kwalifikacyjne odnoszące się do pracowników 
pedagogicznych — w tym § 21 określił wymagania kwalifikacyjne w stosunku do 
bibliotekarzy szkolnych i pedagogicznych. Bibliotekarz tego typu placówek łączy 
dwie specjalizacje: pedagogiczną i bibliotekarską. Bibliotekarze szkolni jako pe
dagodzy podlegają rozporządzeniom Ministra Oświaty, odnoszącym się do wszyst
kich pracowników oświatowych. Obecnie obowiązuje ich Ustawa z dnia 27 kwietnia 
1972 r. (poz. 72), Karta praw i obowiązków nauczyciela i Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. (poz. 73) w sprawie uposażenia nauczycieli 
i nauczycieli akademckich.

W świetle tych wysokich wymagań, jakie stawiane są bibliotekarzom bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych, przygotowanie specjalistów w tym zakresie przedsta-
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wia się skromnie. Podnoszeniu kwalifikacji służą różnego typu kursy. Bibliote
karze pedagogiczni składają egzaminy przed komisją państwową. Określenia wa
runków tych egzaminów dotyczą różne zarządzenia (poz. 34, 40, 42, 44, 55, 60, 64),

Zdobywanie tych podwójnych kwalifikacji (bibliotekarskich i pedagogicznych) 
odbywa 'Się przy pomocy kursów lub doszkalania przestarzałymi metodami i na 
poziomie pozostawiającym wiele do życzenia, zwłaszcza w zakresie "kursów bibliote
karskich. Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 28 grudnia 1960 r. (poz. 33) po
wołano państwowe komisje egzaminacyjne przy kuratoriach okręgu szkolnego 
przeprowadzające egzamin na bibliotekarza szkolnego. Egzamin obejmował przed
mioty zarówno bibliotekars’kie jak i pedagogiczne. W 1966 r. zorganizowano kursy 
dla bibliotekarzy szkolnych. Zarządzenie z dnia 8 lipca 1966 r. (poz. 53) głosi: 
»Tworzy się kursy pedagogiczne dla bibliotekarzy, którzy ukończyli studia wyższe 
magisterskie lub zawodowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub studia ze specjali
zacją bibliotekarską. Bibliotekarz, który ukończy kurs z wynikiem pozytywnym, 
uzyskuje kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do prowadzenia zajęć bibliotekars
kich w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz pedagogicz
nych bibliotekach wojewódzkich i powiatowych». Instrukcja do tego zarządzenia 
omawia szczegółowo organizację tych kursów, określając je jako wieczorowe i za
oczne, oddzielnie: a) kursy dla bibliotekarzy bibliotek szkół średnich, b) kursy dla 
bibliotekarzy bibliotek szkół podstawowych.

Kursy te były organizowane przy studiach nauczycielskich. POKKB wprowa
dził także osobne kursy dla specjalizacji szkolnej. Jednak wszystkie tego typu 
szkolenia odbywały się zaocznie lub wieczorowo. Brakuje natomiast kształcenia 
bibliotekarzy pedagogicznych na poziomie uniwersyteckim.

Rozwijaniu i pogłębianiu wiedzy, pomocy w przygotowaniu zawodowym nau
czycieli służy sieć bibliotek pedagogicznych. W jej składzie znajdują się:

1) wojewódzkie biblioteki pedagogiczne,
2) powiatowe biblioteki pedagogiczne,
3) działy nauczycielskie w bibliotekach szkolnych.
Organizację sieci bibliotek pedagogicznych określają statuty pedagogicznej 

biblioteki wojewódzkiej i powiatowej, wydane na podstawę zarządzenia z dnia 21 
maja 1951 r. (poz. 15), zarządzenia z dnia 21 maja 1969 r. (poz, 69) i zarządzenia 
z dnia 2 lipca 1973 r. (poz. 91). Organizacyjnie biblioteka pedagogiczna podlega 
Wydziałowi Oświaty Prezydium Wojewódzkiej lub Powiatowej Rady Narodowej, 
Według statutu z 1969 r. (poz. 60) «Zwierzchni nadzór nad biblioteką wojewódzką 
sprawuje Minister Oświaty, nadzór bezpośredni należy do kuratora okręgu szkol
nego. Nadzór nad biblioteką powiatową sprawuje inspektor szkolny».

Do zadań biblioteki wojewódzkiej należy 'instruktaż bibliotek powiatowych. 
Biblioteka powiatowa z kolei, przy pomocy bblioteki wojewódzkiej, udziela ins
truktażu działam nauczycielskim bibliotek szkolnych. W sprawach merytorycznych 
biblioteka wojewódzka podlega właściwemu Instytutowi Kształcenia Nauczycieli 
i Badań Oświatowych, na podstawie statutu z 1973 r. (poz. 91). Powiatowe biblio
teki pedagogiczne podlegają Instytutom Kształcenia Nauczycieli pośrednio, poprzez 
biblioteki wojewódzkie.

■ Instytuty Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych przekształcono zarzą
dzeniem z dnia 21 grudnia 1972 r, (poz. 86) z Okręgowych Ośrodków Metodycznych, 
które z kolei zostały powołane zarządzeniem z dnia 26 lutego 1960 r. (poz, 29 i poz. 
46, 47) na miejsce działających od 1951 r. Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia 
Kadr Oświatowych (poz. 17). W stopniu centralnym odpowiadały: Wojewódzkim 
Ośrodkom Doskonalenia Kadr Oświatowych — Centralny Ośrodek Doskonalenia 
Kadr Oświatowych powołany zarządzeniem z dnia 21 października 1948 r. (poz. 11, 
12), Okręgowym Ośrodkom Metodycznym — Centralny Ośrodek Metodyczny utwo
rzony na podstawie zarządzenia z dnia 26 lutego 1960 r. (poz. 29) i zniesiony zarzą-
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dzeniem Ministra Oświaty i Wychowania (poz. 85). Obecnie działającym Instytutom 
Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych — Instytut Kształcenia Nauczycieli 
utworzony w 1972 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca (poz, 74).

Szereg samodzielnych instytutów resortu oświaty posiada biblioteki z księ
gozbiorem pedagogiezmymi. Instytut Programów Szkolnych (poz, 75), Instytut Kształ
cenia Zawodowego (poz. 79), Instytut Badań nad Młodzieżą (poz. 82).

Nadzór nad bibliotekami szkolnymi i pedagogioznymi należy do pracowników 
pedagogicznych kuratorium okręgu szkolnego oraz wydziału oświaty i kultury. Pod
stawową formą nadzoru jest wizytacja. Sprawy związane z nadzorem reguluje za
rządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1Э grudnia 1968 r. 
(poz. 67). Z kolei sieć i zadania wyższej szkoły pedagogicznej określa zarządzenie 
Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 1964 r, (poz. 43), »§ 3 ... 
szczegółową strukturę organizacyjną biblioteki głównej wyższej szkoły pedago
gicznej uchwala senat na wniosek dyrektora biblioteki głównej zatwierdzony przez 
rektora. Uchwała senatu wymaga zatwierdzenia Ministra Oświaty».

Te liczne przepisy, uzupełniane i poprawiane zgodnie z wymaganiami życia, 
tworzą podstawy działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Pozostały jed
nak jeszcze liczne sprawy do uregulowania. Była już mowa o niedostatkach w dzie
dzinie wyższego szkolnictwa bibliotekarskiego o specjalizacji pedagogicznej. Wiele 
też pozostawia do życzenia sprawa przygotowania przez szkołę użytkowników infor
macji, niestety wciąż jeszcze pozostająca głównie na papierze. Mówi się tak wiele 
o zasadniczej roli bibliotek w życiu szkoły, tymczasem ich warunki materialne po
zostawiają wiele do życzenia.

Na podstawie wymienionych przepisów może rozwinąć się dobrze zorganizo
wana i sprawnie funkcjonująca sieć biblioteczna. Poszczególne elementy tej sieci 
mają ważne zadania do spełnienia — wdrożenie od najmłodszych lat nawyku ko
rzystania z książki, która jeszcze długo będzie podstawą rozwoju, nauki, oświaty 
i kultury.

1944
[1] Okólnik Resortu Kultury i Sztuki, Wydział Muzeów 1 Ochrony Zabytków z dnia 12 

grudnia 1944 r. w sprawie przekazania spraw bibliotecznych inspektorom szkolnym. 
(A. Knot: Polskie prawo biblioteczne s. 99).

1946
[2] Okólnik nr 7 z dnia 19 stycznia 1946 r. (Bibl. 151/46 w sprawie bibliotek szkolnych. 

Dz. urz. Min. Ośw. 1946 nr 1, poz. 20.
[3] Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecz

nymi. Dz. U. 1946 nr 26, poz. 153.
[4] Komunikat (Nr IIP—1467/46) w sprawie zaopatrzenia szkół powszechnych w książki 

do lektury. Dz. urz. Min. Ośw. nr 2, poz. 61.
[5] Instrukcja dla Wydziałów Oświaty i Kultury Dorosłych Kuratoriów Okręgów Szkol

nych w zakresie organizacji czytelnictwa i samokształcenia. Dz. urz. Min. Ośw. 1946 nr 5, poz. 
143.

1947
[6] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 20 sierpnia 1947 r. (Nr NDB P — 2589/47) w spra

wie organizacji i prowadzenia bibliotek szkół powszechnych. Dz. urz. Min. Ośw. 1947 nr 9, 
poz. 227.

[7] Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 23 lipca 1947 r. (Nr I Pers. — 10670/47) 
W sprawie wykonania postanowień ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych na
uczycieli. Dz. urz. Min. Ośw. 1947 nr 8, poz. 171.
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1948
[8] Komunikat w sprawie zaopatrzenia szkół powszechnych w książki do lektury. Dz. 

urz. Min. Ośw. 1948 nr 4, poz. 78.
[9] Dekret z dnia 15 września 1948 r. o uposażeniu nauczycieli szkół państwowych i pub

licznych. Dz. U. 1948 nr 44, poz. 313.
[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 1948 r. o zasadach zaszeregowa

nia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach 
lokalnych, funkcyjnych i służbowych nauczycieli, oraz o trybie ustalania dodatkowego wyna
grodzenia za prace w godzinach nadliczbowych i za czynności dodatkowe nauczycieli. 
Dz. U. 1948 nr 44, poz. 322.

[11] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 października 1948 r. (Nr VI DK — 2035/48) 
w sprawie utworzenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Otwocku. 
Dz. urz. Min. Ośw. 1948 nr 12, poz. 221.

[12] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 listopada 1948 r. (Nr VI DK — 2524/48) 
w sprawie tymczasowego Statutu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Pedagogicznych 
w Otwocku. Dz. urz. Min. Ośw. 1948 nr 13, poz. 252.

1951
[13] Komunikat w sprawie zamówienia prenumeraty czasopism radzieckich i Wiel

kiej Encyklopedii Radzieckiej dla powiatowych bibliotek pedagogicznych. Dz. urz. Min. Ośw. 
1951 nr 1, poz. 8.

[14] Komunikat w sprawie zatrudnienia pracowników bibliotecznych. Dz. urz. Min. Ośw. 
1951 nr 4, poz. 37.

[15] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21 maja 1951 r. (Nr NDB SZ. — 1961/51) w spra
wie statutu pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej. Dz. urz. Min. Ośw. 1951 nr 10, poz. 116.

[16] Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1951 r. w sprawie tym
czasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników w dzia
le Ministerstwa Oświaty. Mon. poi. 1951 nr A-49, poz. 845.

[17] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 7 lipca 1951 r. (Nr DK 2-3254/51) w sprawie 
utworzenia Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. Dz. urz. Min. Ośw. 1951 
nr 12, poz. 152.

1953
[18] Uchwała nr 15 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1953 r. w sprawie wynagro

dzenia nauczycieli (wychowawców) zajętych w niepełnym wymiarze zajęć (godziny kontrak
towe) za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za zajęcia wychowawcze w internacie i czyn
ności dodatkowe w szkołach i zakładach podległych Ministrowi Oświaty, Prezesowi Cen
tralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego oraz ministrom I prezesom urzędów centralnych, któ
rych szkoły znajdują się pod nadzorem pedagogicznym Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodo
wego. Mon. poi, 1953 nr A-3, poz. 32.

[19] Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1953 r. zmieniająca stawki dodatków 
do uposażeń oraz wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i instruktorów. Mon. poi. 1953 
nr A-4, poz. 41.

[20] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 1 września 1953 r. (Nr 13 — Oc 16/53) w spra
wie wytycznych do pracy bibliotek szkolnych. Dz. urz. Min. Ośw. 1953 nr 12, poz. 98.

1954
[21] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nau- 

czyiecieli i wychowawców. Dz. urz. Min. Ośto. 1954 nr 26, poz. 103.

1955
[22] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1955 r. zmieniające rozporzą

dzenie z dnia 29 maja 1954 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców. Dz. U.
1955 nr 42, poz. 256.

1956
[23] Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli. Dz. U.

1956 nr 12, poz. 63.
[24] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1956 r. w sprawie uposażenia 

nauczycieli i wychowawców. Dz. U. 1956 nr 37, poz. 168.
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1957
[25] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 11 marca 1957 r. (Nr Kl-828/57) w sprawie kwali

fikacji bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Dz. urz. Min. Ośw. 1957 nr 3, poz. 33.
[26] Instrukcja (Nr Kl-612/57) z dnia 13 marca 1957 r. w sprawie bibliotekarzy bibliotek 

szkolnych i pedagogicznych. Dz. urz. Min. Ośw. 1957 nr 3, poz. 35.

1958
[27] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uposażenia nau

czycieli i wychowawców. Dz. U. 1958 nr 52, poz. 249.
[28] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1958 r. w sprawie uposażenia pra

cowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato
wo-wychowawczych. Dz. U. 1958 nr 52, poz. 251.

1960
[29] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1960 r. (Nr GMl-416/60) w sprawie 

utworzenia Centralnego Ośrodka Metodycznego i okręgowych ośrodków metodycznych. Dz. 
urz. Min. Ośw. 1960 nr 3, poz, 31.

[30] Komunikat (nr SO 4-756/60) z dnia 7 marca 1960 r. w sprawie prenumeraty czasopism 
dla bibliotek szkolnych. Dz. urz. Min. Ośw. 1960 nr 5, poz. 92.

[31] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 30 marca 1960 r. w sprawie powoływania zastęp
ców (dyrektorów) kierowników szkół. Dz. urz. Min. Ośw. 1960 nr 5, poz. 77.

[32] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia i960 r. w sprawie uposażenia nau
czycieli i wychowawców. Dz. V. 1960 nr 38, poz. 223.

[33] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 grudnia 1960 r. (Nr KN 1-928/60) w sprawie 
egzaminu na bibliotekarza szkolnego. Dz. urz. Min. Ośw. 1961 nr 5, poz. 46.

1961
[34] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 28 lutego 1961 r. (Nr KN 1-288/61) w sprawie 

programu wymagań na egzaminie na bibliotekarza szkolnego. Dz. urz. Min. Ośw. 1961 nr 5, 
poz. 48.

[35] Okólnik nr 4 z dnia 2 marca 1961 'r. (P-5-1067/61) w sprawie uzupełniania bibliotek 
szkolnych. Dz. urz. Min. Ośw. 1961 nr 3, poz. 27.

[36] Komunikat (nr P5-1193/61) z dnia 11 marca 1961 r. w sprawie opisów katalogowych 
książek, które ukazały się na rynku wolnym wydawniczym w miesiącu lutym 1961 r. i po
siadają aprobatę Ministerstwa Oświaty. Dz. urz. Min. Ośw. 1961 nr 5, poz. 54.

[37] Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Dz. U. 1961 
nr 32, poz. 160.

1962
[38] Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji 

nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuń
czo-wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty. Dz. U. 1962 nr 30, poz. 141.

[39] Zarządzenie Ministra Oświaty i Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 października
1962 r. (Nr PF 7-80 172/62) w sprawie wprowadzenia systemu zamkniętego zaopatrywania bi
bliotek szkolnych w lektury szkolne. Dz. urz. Min. Ośw. 1962 nr 13, poz. 147.

1963
[40] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1963 r. (Nr Kl-2929/62) w sprawie kur

sów, studiów i egzaminów pedagogicznych dających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania 
w niektórych szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Dz. urz. Min. Ośw.
1963 nr 8, poz. 67.

[41] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1963 r. w sprawie uposażenia nau
czycieli i wychowawców. Dz. U. 1963 nr 44, poz. 248.

1964
[42] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 5 kwietnia 1964 r. w sprawie egzaminu kwali

fikacyjnego nauczycieli i wychowawców. Dz. urz. Min. Ośw. 1964 nr 6, poz. 55.
[43] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 1964 r. 

(Nr KN2-1653/64) w sprawie organizacji bibliotek głównych wyższych szkół pedagogicznych oraz

207



bibliotek jednostek organizacyjnych wyższych szkół pedagogicznych. Dz. urz. Min. Ośw. 1964 
nr 10, poz. 104.

[441 Okólnik nr 19 z dnia 30 września 1964 r. (Nr Kl-1763/64) w sprawie wykazu literatury 
poleconej dla nauczycieli i wychowawców przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjne
go. Dz. urz. Min. Ośw. 1964 nr 11, poz. 123.

[451 Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 31 grudnia 1964 r. (Nr GM2-5113/64) w sprawie 
organizacji Instytutu Pedagogiki. Dz. urz. Min. Ośw. 1965 nr 2, poz. 8.

1965

[46] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 19 czerwca 1965 r. w sprawie organizacji i za
kresu działania Okręgowego Ośrodka Metodycznego. Dz. urz. Min. Ośw. 1965 nr 10, poz. 110.

[47] Okólnik nr 18 Ministra Oświaty z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie zniżek godzin i do
datków funkcyjnych dla pracowników pedagogicznych okręgowego ośrodka metodycznego. Dz. 
urz. Min. Ośw. 1965 nr 11, poz. 129.

[48] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 września 1965 r. (Nr GM2-4120/65) w sprawie 
statutu szkoły podstawowej. Dz. urz. Min. Ośw. 1965 nr 13, poz. 145.

[49] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie uposażenia 
nauczycieli i wychowawców oraz pracowników administracyjnych i obsługowych szkół i in
nych placówek oświatowo-wychowawczych. Dz. U. 1965 nr 44, poz. 275.

1Э66

[50] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 22 kwietnia 1966 r. (Nr P4-431-1/66) w sprawie ka
talogu biblioteki ośmioklasowej szkoły podstawowej. Dz. urz. Min. Ośw. 1966 nr 6, poz. 59.

[51] Okólnik Nr 11 Ministra Oświaty z dnia 18 maja 1966 r. w sprawie kwalifikacji pedago
gicznych (specjalizacji pedagogicznej) nauczycieli szkół średnich, Dz. urz. Min. Ośw. 1966 nr 7 
poz. 78,

[52] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 22 czerwca 1966 r. w sprawie warimków wy
maganych przy mianowaniu na stanowiska kierownicze w szkołach i innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych podległych Ministrowi Oświaty, Dz. urz. Min. Ośw. 1966 nr 9, poz. 
103.

[53] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 lipca 1966 r. w sprawie kursu pedagogicznego 
dla bibliotekarzy, którzy ukończyli studia wyższe magisterskie lub zawodowe z zakresu biblio
tekoznawstwa lub studia ze specjalizacją bibliotekarską. Dz. urz. Min. Ośw, 1966 nr 11, poz. 135.

[54] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 lipca 1966 r, w sprawie kursów bibliotekarskich 
dla bibliotekarzy szkolnych, którzy mają kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania. 
Dz. urz. Min. Ośw. 1966 nr 11, poz. 126.

[55] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 8 lipca 1966 r. zmieniające zarządzenie w spra
wie egzaminu na bibliotekarza szkolnego. Dz. urz. Min. Ośw. 1966, nr 11, poz. 127.

[56] Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 12 października 1966 r. (nr S03-010-28/1/66) w spra
wie statutu liceum ogólnokształcącego. Dz. urz. Min. Ośw. 1966 nr 13, poz. 154.

1967

157] Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 kwietnia 1967 r, w sprawie kwali
fikacji nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek kształcenia oraz internatów i burs 
podległych Ministrowi Kultury i Sztuki. Dz. U. 1967 nr 16, poz. 75.

[58] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 sierpnia 1967 r. 
(Nr PR4-4310-10/67) W sprawie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych, 
pedagogicznych i placówkach oświatowo-wychowawczych. Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 
1967 nr B-8, poz. 107.

[59] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 1967 r, 
(Nr PR4-4320-24/67) W sprawie doboru i uzupełniania księgozbiorów bibliotek szkolnych i pe
dagogicznych. Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1967 nr B-9, poz. 116.

[60] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 1967 r. zmie
niające zarządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego nauczycieli i wychowawców. Dz. 
urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1968 nr B-1, poz. 1.

1968

[61] Ustawa o bibliotekach z dnia 9 kwietnia 1968 r. Dz. U. 1968 nr 12, poz. 63,
[62] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 1968 r, 

w sprawie decentralizacji decyzji w niektórych sprawach osobowych pracowników resortu 
oświaty i szkolnictwa wyższego, Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1968 nr B-9, poz. 75,
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[631 Instrukcja Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 1968 r. w spra
wie zniżek godzin i urlopów nauczycieli. Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1968 nr B-9, 
poz. 76.

[64] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 listopada 1968 r. 
(Nr KZ1-1003-21/68) zmieniające zarządzenie w sprawie kursów i studiów pedagogicznych dają
cych kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w niektórych szkołach i innych placówkach 
oświatowo-wychowawczych. Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1968 nr B-1, poz. 1.

[65] Komunikat Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 listopada 1968 r. 
(Nr PR4-552-22/68) W sprawie wydawnictwa pn.: „Biblioteki szkolne w Polsce Ludowej”. Dz. urz. 
Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1968 nr B-15, poz. 141.

[66] Zarządzenie nr 127 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 grudnia' 1968 r. w sprawie do
boru książek do bibliotek szkół i innych placówek kształcenia podległych Ministrowi Kultury 
i Sztuki. Dz. urz. Min. Kult, i Szt. 1968 nr 13, poz. 89.

[67] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 1968 r. 
(Nr PR4-550-2/68) w sprawie nadzoru nad bibliotekami szkół i innych placówek oświatowo-wy
chowawczych oraz nad bibliotekami pedagogicznymi. Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1968 
pr B-3, poz. 27.

[68] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 1968 r. 
(Nr PR4-17/68) w sprawie zasad i trybu prowadzenia bibliotek szkół i innych placówek oświa
towo-wychowawczych. Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1968 nr B-3, poz. 28,

1969
[69] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 1969 r. (nr 

PR4-550-5/69) w sprawie statutów pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej i pedagogicznej biblio
teki powiatowej. Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1969, nr B-8, poz. 65.

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

1970
[71] Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 1970 r. w spra

wie określenia poziomu wykształcenia dla celów uposażenia nauczycieli i wychowawców za
trudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczo-wychowaw
czych resortu oświaty i szkolnictwa wyższego. Dz. urz. Min. Ośw. i Szk. Wyższego 1970 nr B-13, 
poz. 106.

1972
[72] Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczycieli. Dz. u. 1972 

nr 16, poz. 114.
[73] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nau

czycieli i nauczycieli akademickich. Dz. U. 1972 nr 16, poz. 115.
[74] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie utworzenia Insty

tutu Kształcenia Nauczycieli. Dz. U. 1972 nr 24, poz. 172.
[75] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 lipca 1972 r. w sprawie nadania 

statutu Instytutowi Programów Szkolnych. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1972 nr 3, poz. 15.»
[76] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 lipca 1972 r. w sprawie przepi

sów wykonawczych dotyczących praw i .obowiązków i uposażenia nauczycieli. Dz. urz. Min. 
Ośw. i Wych. 1972 nr 2, poz. 10.

[77] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 10 lipca 1972 r. w sprawie zasad 
tworzenia stanowisk kierowniczych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowaw
czych i opiekuńczo-wychowawczych. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1972 nr 2. poz. 11.

[78p Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 20 lipca 1972 r. w sprawie na
dania statutu Instytutowi Badań Pedagogicznych. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1972 nr 3, poz. 20.

[79] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 20 lipca 1972 r. (OP-T-36/72) w spra
wie nadania statutu Instytutowi Kształcenia Zawodowego. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1972 
nr 4, poz. 35.

[80] Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1972 r. w spra
wie ustalenia podstawy wymiaru emerytur i rent dla nauczycieli. Dz. U. 1972 nr 32, - poz. 219.

[81] Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1972 r. w spra
wie dodatków z tytułu pracy nauczycielskiej do emerytur i rent inwalidzkich. Dz. U. iarj2 
nr 32, poz. 220.

[82] zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 1 sierpnia 1972 r. (Nr OPl-45/72) 
w sprawie nadania statutu Instytutowi Badań nad Młodzieżą. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1972 
nr 3, poz. 23.
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[83] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1972 r. w sprawie zaliczania nau
czycieli do pierwszej kategorii zatrudnienia. Dz. V. 1972 nr 35, poz. 241.

[84] Zarządzenie Nr 74 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 sierpnia 1972 r. w sprawie 
określenia poziomu wykształcenia dla celów uposażeniowych nauczycieli. Dz. urz. Min. Kult, 
i Szt. 1972 nr 7, poz. 61.

[85] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 9 grudnia 1972 r. (Nr OP8-0171-6/72) 
w sprawie zniesienia Centralnego Ośrodka Metodycznego. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1972

•nr 6, poz. 50.
[86] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 grudnia 1972 r. (Nr OP8-0171-10,'72) 

w sprawie nadania statutu Instytutowi Kształcenia Nauczycieli. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 
1972 nr 2, poz. 6.

[87] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie prze
kształcenia Okręgowych Ośrodków Metodycznych. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1972 nr 2, poz. 7.

1973
[88] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 stycznia 1973 r. w sprawie 

określenia szczegółowego zakresu czynności gminnego dyrektora szkół oraz zakresu obowiąz
ków, trybu i zasad powoływania zastępcy dyrektora i pracowników administracyjno-finanso
wych. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1973 nr 1, poz. 2.

[89] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 24 stycznia 1973 r. w sprawie po
wszechnej ewidencji kadr nauczycielskich. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1973 nr 2, poz. 8.

[90] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 17 lutego 1973 r. (OP-8-0171/73) 
w sprawie zniesienia oddziału miejscowego Instytutu Badań Pedagogicznych, Dz. urz. Min. 
Ośw. i Wych. 1973 nr 4, poz. 18.

[91] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 lipca 1973 r. (OP-SL-550-35/73) 
zmieniające zarządzenie w sprawie statutów pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej i pedago
gicznej biblioteki powiatowej. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1973 nr ll, poz. 91.

[92] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 lipca 1973 r. (Nr EOZ-2-1013-402/73) 
w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących praw, obowiązków i uposażenia nauczycieli. 
Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1973 nr 12, poz. 100.

[93] Uchwała Sejmu z dnia 13 października 1973 r. w sprawie systemu edukacji narodowej. 
Mon. poi. 1973 nr 44, poz. 260.

[94] Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 listopada 1973 r. (Nr OP7-MK- 
0171/10/73) w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania i organizacji Centrów Doskonalenia 
Nauczycieli. Dz. urz. Min. Ośw. i Wych. 1973 nr 16, poz. 135.

HALINA MALISZEWSKA
Biblioteka Główna UMCS
Lublin

MIEJSCE KSIĄŻKI
W WOLNYM CZASIE DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLINIE

Zakład Andragogiki i Pedeutologii UMCS podjął badania w Osiedlu Mickiewi
czowskim w Lublinie, które zmierzały do uzyskania danych dotyczących stanu 
czytelnictwa oraz zainteresowań literaturą wśród dorosłych mieszkańców osiedla 
(powyżej lat 1'8). Problemy czytelnictwa ujęto w aspekcie pedagogiczino-socjolo- 
gicznym.

Osiedle im. Adama Mickiewicza, jako pierwsze osiedle spółdzielcze na terenie 
Lublina, ma dwudziestoletni staż działalności administracyjnej i kulturalno-oświa
towej. Zebrane materiały pozwoliły poznać między innymi; upodobania czytelnicze 
osób badanych, stan ich księgozbiorów domowych, cel zainteresowań czytelniczych, 
intensywność czytania, poczytność książek według autorów i tytułów, a także miejs
ce książki w wolnym czasie respondentów.

Badania zostały przeprowadzone w zależności od szeregu czynników, jak: wiek, 
wykształcenie, struktura zawodowa oraz zarobki. Ze względów zrozumiałych ogra
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niczę się w swych wypowiedziach do ogólnej charakterystyki badanego środowis
ka oraz poświęcę więcej uwagi zagadnieniom, związanym z miejscem książki w wol
nym czasie oi&ób badanych.

Badane osiedle reprezentuje środowisko bardzo zróżnicowane pod względem 
pochodzenia społecznego, wykształcenia, zawodu, wieku itp. Na ogólną liczbę uzys
kanych odpowiedzi — 67,5% stanowią kobiety, 42,5% mężczyźni. Kobiety wykazały 
więc nieco większe zainteresowanie przedmiotem badań. Wśród respondentów za
notowano 73,0% osób pracujących zawodowo. Grupa nie pracujących zawodowo 
wynosi 27,0%. Do tej drugiej grupy zaliczono studentów i uczniów, gospodynie do
mowe, rencistów i emerytów. Największą grupę stanowią badani w wieku 36-45 lat, 
następnie 46-60 lat, na trzecim miejscu pod względem liczby znajduje się grupa 
osób w wieku 18-25 lat. Pozostałe grupy wieku reprezentowane są w mniejszym 
procencie. Najliczniejszą grupę stanowią osoby pochodzenia robotniczego (37,5%) 
i inteligenckiego (36,0%). W mniejszym stopniu reprezentowana jest grupa pocho
dzenia chłopskiego (26,5%). W grupie badanych spotykamy największą liczbę osób 
z wykształceniem średnim zawodowym (29,0%) oraz średnim ogólnokształcącym 
(27,0%). W trzeciej z kolei grupie znajdują się osoby z wykształceniem wyższym 
(2i0,0%). Pozostałe kategorie wykształcenia reprezentowane są w znacznie mniej
szym stopniu.

Jak wygląda w tym środowisku czytelnictwo książek?
Z analizy materiałów wynika, że respondenci najchętniej spędzają czas wol

ny przy telewizorach. Z tego środka przekazu korzysta największy odsetek bada
nych (87,0% w istosunku do ogólnej liczby respondentów). Telewizja należy więc 
do uprzywilejowanych środków masowej kultury i zdecydowanie zajmuje pierw
sze miejsce. Niewiele mniejszym powodzeniem cieszy się książka (86,0%). Czytanie 
książek należy także do dość częstych zajęć w wolnym czasie respondentów. Mimo 
istnienia oprócz książki bardziej żywego środka przekazu, jakim jest telewizja, 
nie traci ona swojej wysokiej pozycji wśród potrzeb kulturalnych.

Na podstawie uzyskanych danych statystycznych, należałoby wnioskować, że 
między telewizorem a książką istnieje pewnego rodzaju rywalizacja. Niektórzy 
badacze czytelnictwa stwierdzają, że korzystanie z jednego środka przekazu nie 
eliminuje korzystania z innego. A. Siciński jest zdania, że wśród telewidzów 
jest więcej osób czytających książki niż wśród nie korzystających z telewizji Ч 
Natomiast J. Kądzielski, w wyniku swoich badań, zajmuje odmienne stano
wisko, mianowicie, że telewizja wpływa na spadek korzystania w ogóle z innych 
środków masowego oddziaływania

Książka preferowana była przez respondentów w wieku 18-26 lat (co się tłu
maczy kontynuowaniem nauki) i w wieku 36-45 lat (charakteryzujących się większą 
stabilnością życiową aniiżeli grupa młodsza, 26-35 lat). Badani w grupach wieku; 
26-35, 46-60 i powyżej lat 60 preferowali zdecydowanie- telewizję i prasę. Książka 
w tych trzech grupach znalazła się na dalszej pozycji.

Badane osoby można byłoby podzielić na dwie grupy; jedna preferuje tele
wizję, a druga książkę. Osoby z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym 
zawodowym zdecydowanie wysuwają na plan pierwszy telewizję. W grupie osób 
z wykształceniem średnim i wyższym — dominuje książka, chociaż i czytanie pra
sy należy do ulubionych zajęć respondentów. Stąd wniosek, że szkoła średnia roz
budza zainteresowania książką bardziej aniżeli szkoła podstawowa i zasadnicza za
wodowa. Jako pierwszoplanowe zajęcia w wolnym czasie notuje się; czytanie ksią
żek i oglądanie telewizji. Po raz pierwszy spotyka się zainteresowanie w jednako-

1 A, Siciński: Środki masowego komunikowania a kultura masowa. Warszawa 1967, 
s. 180-181.

»J. Kądzielski: O problemie modelu rewolucji kulturalnej. Łódź-Warszawa 1964, s. 160.
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wym stopniu rywalizującymi ze sobą środkami przekazu. Fakt ten mógłby świad
czyć o wzajemnym uzupełnianiu się książki i telewizji.

Największe zainteresowanie książką występuje wśród uczniów i studentów. 
W jednym przypadku procent zainteresowań książką i telewizją jest niemal iden
tyczny (w grupie pracowników umysłowych). Oglądanie telewizji i czytanie ksią
żek są w jednakowym stopniu reprezentowane. Natomiast aż w trzech przypadkach, 
w różnym stopniu, telewizja wyprzedza książkę (w grupie pracowników fizycz
nych, gospodyń domowych oraz emerytów i rencistów). Największe zainteresowa
nie książką spotyka się wśród najmłodszych wiekiem. Gospodynie domowe naj
chętniej czytają prasę, co świadczy o dużym zainteresowaniu wiadomościami bieżą
cymi. W jednakowym stopniu korzystają z radia i telewizji. Czytanie książek w tej 
grupie społecznej znajduje się na dalszej pozycji.

Ogólnie można stwierdzić, że książka wśród badanych stanowi jeden z waż
nych i istotnych środków masowego przekazu, chociaż zajmuje drugie miejsce po 
telewizji. Telewizja nie jest jednak tym czynnikiem, który zmniejsza w sposób za
sadniczy intensywność czytelnictwa. Natomiast może stać się źródłem inspiracji 
dla książki. Książka jest i będzie nadal podstawowym źródłem wiedzy i kształ
towania osobowości. Zainteresowanie tą formą informacji będzie stale wzrastać, 
przy intensywnym rozwoju różnych dziedzin nauki. Książka pozwala bowiem na 
wybór tematów, dzięki czemu umożliwia zaspokajanie różnorodnych i indywidu
alnych potrzeb kulturalnych.

Wiele uwagi poświęca się dzisiaj wychowaniu środowiskowemu. Przez termin 
„wychowanie środowiskowe” M. Winiarski rozumie wszelkiego rodzaju zamierzo
ne i planowe działania podejmowane w najbliższym środowisku zamieszkania 
Stąd wniosek, źe dla zamierzeń wychowawczych istotne znaczenie mają także i bi
blioteki osiedlowe. Duże możliwości budzenia zainteresowań czytelniczych mają 
przede wszystkim szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe (kluby, świetlice itd.) 
na terenie osiedli. Czytelnictwo bowiem dysponuje możliwościami kształcenia oso
bowości, postaw i światopoglądu obywateli. Zachodzi więc konieczność, aby 
w większym stopniu aniżeli dotychczas pobudzać zainteresowania czytelnicze, tak 
ważne w kształtowaniu nowoczesnego człowieka.

Z rolą i funkcją książki, jaką powinna ona spełniać w osiedlu, łączy się za
gadnienie udostępniania właściwych księgozbiorów. Z tym problemem wiąźe się 
nie tylko sprawa odpowiednich warunków lokalowych, ale rozszerzenia dotych
czasowego profilu bibliotek osiedlowych i przekształcenia go z typowo beletrys
tycznego na popularnonaukowy. Jest to jeden z ważnych momentów decydują
cych o zainteresowaniu biblioteką osiedlową czytelników wyrobionych. Bogata 
ilościowo i tematycznie biblioteka mogłaby wówczas spełnić swoje zadanie.

’ M. Winiarski: Problemy wychowania w osiedlu mieszkaniowym. Warszawa 1974, s. 11.

FELIETONg bibliograficzny
CZY BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
MOZĘ ZOSTAĆ 
TELEFONEM ZAUFANIA?

Co pewien okres na łamach pism fachowych odzywają się reformatorzy, któ
rzy próbują zepchnąć bibliotekarstwo z utartych szlaków rutyny, używając donio
słych słów i chętnie posługując się argumentem odpowiedzialności przed przyszłoś
cią, z którego, jak wiemy, dobrze można pożyć na każdej szerokości geograficz
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nej. Uważniejsze wysłuchanie tych głosów przekonuje, że tkwi w nich często jądro 
oczywistych prawd opartych na uważnej obserwacji naszych zawodowych poczy
nań i nie należy ich lekceważyć.

V/ 2 numerze ,,Libri” z 1974 r. ukazał się znamienny artykuł nadesłany z Aust
ralii, podpisany przez F. A. Sharr. Posługując się wypróbowaną metodą parabiblio- 
logii ryzykujemy twierdzenie, że jest to osoba, która przynajmniej od czasu do cza
su chadza w spódnicy. Teza pani Sharr jest następująca: w uńelu krajach obser
wuje się ostatnio wyraźny spadek społecznego autorytetu i zainteresowania biblio
tekami publicznymi. Na przykład ostatnio w Australii powstał długofalowy projekt 
ogólnokrajowej sieci informacyjnej, który w ogóle nie uwzględnił ogniwa, jakim 
mogłyby być w tym systemie biblioteki publiczne. Tytuł artykułu pani Sharr brzmi: 
„Dodo, czy feniks?’’ stawiając pytanie, czy biblioteki publiczne mają wymrzeć jak 
tajemniczy ptak dodo, czy też potrafią odrodzić się jak legendarny feniks. Zdaniem 
Autorki (może jednak Autora?) instytucje publiczne, które nie potrafią przystoso- 
UMĆ się do nowych warunków społecznych, będą zagrożone i jako nie służące niko
mu muszą zniknąć Przetrwają natomiast tylko te organizmy, które w każdych wa
runkach będą zdolne zmieniać się i odradzać .

Dalej Autorka dowodzi, że tym, co najbardziej obciąża zawodową mentalność 
bibliotekarza, jest swoisty „książkocentryzm”: książka jest poddawana ceremoniom 
zawodowym głównie jako przedmiot formalny, tymczasem staje się ona coraz bar
dziej naczyniem zawierającym różnorodne treści informacyjne. Co powiedzielibyś
my np. o aptekarzu, którego obchodziłyby wyłącznie buteleczki, a niewiele ich za
wartość? Autorka wprawdzie zgadza się, że czytanie i szperanie w książkach jest 
rzeczą przydatną, ale równocześnie wskazuje, że czytelnicy stanowią społeczną 
mniejszość, a coraz bardziej zróżnicowane treściowo książki utrudniają szansę zna
lezienia swojego odbiorcy. Tak więc nie jest dla Autorki artykułu oczywiste utrzy
mywanie -szerokiej sieci bibliotek publicznych tylko po to, aby ten i ów coś sobie 
tam czasem poczytał.

Na postawione pytanie o przydatność społeczną takiej instytucji pada odpo
wiedź negatywna. Zakładając, że nie każdy czuje potrzebę czytania. Autorka jed
nocześnie dowodzi, że prawie każdemu współczesnemu człowiekowi jest potrzebna 
dobra, praktyczna informacja. Ergo, Autorka widzi więc bibliotekę publiczną przy
szłości jako prężny ośrodek informacji lokalnej, udzielanej na podstawie celowo 
kompletowanych źródeł ogólnych. Konieczna byłaby tu jednak wspomniana zmia
na stosunku bibliotekarza do książki, jako głównego „naczynia” informacji, a tak
że odejście od organizowania zbyt rozdrobnionej sieci, która nie udźwignie w swych 
najniżej powiązanych placówkach szerokich potrzeb informacyjnych środowiska.

Dotychczas obracaliśmy się w kręgu teorii, ale Autorka sięga także do prak
tyki, serwując nam zestaw pytań, traktowanych jako przykład dowodzący spełniania 
lub niespełniania przez biblioteki funkcji społecznych w zakresie potrzeb czytelni
czych współczesnego odbiorcy. Pytania zestawia Autorka parami, uważając, że 
w każdej parze pytanie pierwsze powinno niezwłocznie uzyskać w bibliotece wy
czerpującą odpowiedź, natomiast drugie nie zawsze winno być uznane za niemożli
we do przyjęcia: У

1. Jaka jest najlepsza książka na temat...?
2. Która z dostępnych na rynku pralek jest najlepsza?
1. Moja żona jest w szpitalu, gdzie mogę się zwrócić o pomoc w opiece nad 

małym dzieckiem?
2. Mój mąż umarł, czy należy mi się jakaś renta i ile?
1. Czy może mi Pani poradzić tekst napisu na grobie córki, może jakiś wiersz?
2. Moja córka umarła, nie mogę o niczym innym myśleć, co robić?
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1. Mam rodzinę, która wyjechała do Ameryki, jak mogę znaleźć ich adres?
2. Siedzą mnie jacyś ludzie, co robić...?
Cóż możemy tutaj dodać — bez wątpienia praktyczne, codzienne potrzeby czy

telników coraz częściej rejestruje się w warsztatach informacyjnych bibliotek, i to 
nie tylko publicznych. W gruncie rzeczy są one jednak przez nas lekceważone. 
Przede wszystkim nie posiadamy dostatecznej ilości gromadzonych pod tym kątem 
źródeł informacyjnych, ale tak naprawdę, to czujemy się trochę dotknięci, że nie 
problemy natury intelektualnej, a jakieś tam pralki mogą się komuś z biblioteka
rzem i biblioteką kojarzyć. Zastanówmy się, czy nie hołdujemy tu zbytnio utartym 
kanonom tradycji ... choć z pewnością rację będą mieli i ci, którzy stwierdzają, że 
lepszej odpowiedzi udzielą wyspecjalizowane placówki służby społecznej, poradnie, 
punkty usługowe itp.

W obecnym stanie rzeczy książka w naszym kręgu kulturowym zajmuje nieco 
odmienne pozycje. Obserwujemy ogromne zmiany w obrazie potrzeb i odbiorców, 
nam także z roku na rok rośnie rzesza czytelników traktujących książkę instru
mentalnie — udostępnianie beletrystyki, informacje z dziedziny gospodarstwa do
mowego i życia rodzinnego, świadczenia dla dzieci, odczyty, wyświetlanie fil
mów — to wszystko jest także zadaniem naszych bibliotek, ale nie przestając być 
narzędziem publicznych potrzeb dnia dzisiejszego stają się one dla coraz większego 
grona warsztatem bardziej lub mniej permanentnego kształcenia. Tutaj więc można 
i należy dopatrywać się ich dominującej tendencji rozwojowej w przyszłości. Jeżeli 
biblioteka publiczna stanie się podstawowym ogniwem włączonym w system oświa
ty, jeżeli zostanie uznana za niezbędne narzędzie kształcenia i dokształcania, znaj
dzie trwałe miejsce w życiu społecznym na dziś i na pojutrze.

A swoją drogą nie lekceważmy sygnalizowanych nam problemów z dalekiej 
Australii! Już w tej chwili potrzebna nam absolutna pewność w zawodzie, że 
informacja jest przyszłością bibliotek.

WSPÓŁAUTORZY

PRZEGLĄD 
I piśmiennictwa

SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIE

Biblioteki w systemie informacji. Stan i perspektywy rozwoju informacji. Dorobek 
Centralnej Biblioteki Wojskowej. Działalność oświatowa bibliotek wielkopolskich. 
Czytelnictwo w bibliotece FSO.

Nowoczesny model biblioteki jest 
dość częstym tematem naszej publi
cystyki kuituralnej. Podejmują go za
równo artykuły oceniające działalność 
bibliotek, jak i dyskusje poświęcone 
raportowi o stanie bibliotek polskich.

W rozmowie z doc. dr. hab. Wi
toldem Stankiewiczem — prze
wodniczącym Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
dyrektorem Biblioteki Narodowej — 
zatytułowanej „Wiedza dla każdego” 
{Trybuna Ludu nr 193), przeprowadzo

nej przez red. Mirosławę G r a 1 i ń - 
s к ą, poruszony został problem prze
kształcenia się bibliotek w nowoczes
ne ośrodki informacji. Dyrektor W. 
Stankiewicz wskazał na potrzebę blis
kiego współdziałania służb bibliotecz
nych ze służbami informacyjnymi 
Wyraża on pogląd, że System Infor
macji Naukowej, Technicznej i Orga
nizacyjnej (SINTO) przyczyni się do 
ścisłej współpracy bibliotek, sieci inte. 
i sieci archiwów. W systemie SINTO 
biblioteki naukowe stanowić mają o-
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gni'wa odpowiedzialne za całość infor
macji z określonych dziedzin, opraco
wując i rozpowszechniając ich biblio
grafię oraz dysponując wiedzą o tym, 
jakie istnieją materiały i dokumenty 
dotyczące konkretnych zagadnień 
i gdzie są dostępne. Ważną funkcję 
spełniać będą biblioteki publiczne 
i związkowe, za pośrednictwem któ
rych każdy obywatel będzie .miał mo
żliwość skompletowania potrzebnej 
mu dokumentacji i pomoc w zdobyciu 
potrzebnych materiałów. Informując 
o osiągnięciach oraz określonych trud
nościach w dziedzinie budownictwa 
bibliotecznego, dyr. W. Stankiewicz 
zwrócił uwagę na znaczenie moderni
zacji urządzeń. Jednym z przejawów 
unowocześnienia jest wprowadzenie au
tomatyzacji do prac bibliotecznych i bi
bliograficznych. Biblioteka Narodowa, 
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej, 
Główna Biblioteka Lekarska rozpoczę
ły już stosowanie automatyzacji. Do
robkiem Biblioteki Narodowej jest 
wdrożony system ARKA („Alfabetycz
ne Redagowanie Katalogów” central
nych piśmiennictwa zagranicznego). Bi
blioteka Narodowa w systemie SINTO 
pełnić będzie rolę centrum informacji 
o piśmiennictwie polskim i zagranicz
nym dostępnym w Polsce. Program 
SINTO realizowany jest częśaio'wo po
przez współpracę bibliotek naukowych 
w ramach tzw. Rady Użytkowników 
Elektronicznych Maszyn Cyfrowych. 
Dyr. W. Stankiewicz podniósł również 
problem kształcenia bibliotekarzy na 
poziomie wyższym.

Rozwojowi informacji w Polsce 
poświęcony jest artykuł M. Dąbrow
skiej ,,Dziś i jutro informacji” {Try
buna Ludu nr 107). Dynamikę rozwoju 
ośrodków informacji w naszym kraju 
najlepiej ilustrują następujące liczby; 
w 1060 r. mieliśmy 301 ośrodków in
formacji zatrudniających 1500 pracow
ników, natomiast w 1973 r. działało już 
2100 ośrodków z 8000 pracowników. 
Dodać należy, że poza tymi ośrodkami 
działalność informacyjną prowadzą bi
blioteki naukowe i fachowe, archiwa

oraz szereg placówek zaplecza naukowo 
technicznego i projektowego, np. biuro 
patentowe. M. Dąbrowska stwierdza 
jednak, że rozwój działalności infor
macyjnej w naszym kraju jest ciągle 
niewystarczający. Napotykamy ciągle 
trudności lokalowe, braki w wyposaże
niu technicznym, ponadto występuje 
prawie zupełny brak kadry naukowo- 
technicznej w dziedzinie informacji. 
Autorka artykułu podkreśla koniecz
ność centralnej koordynacji w skali 
państwa działalności wszystkich placó
wek informacyjnych. Stan faktyczny 
jest obecnie taki, że Centrum INTE — 
generalny koordynator nie ma egzeku
cji prawnych w stosunku do pozosta
łych instytucji zajmujących się infor
macją. W dalszej części artykułu przed
stawione zostały założenia SINTO. Sy
stem ten przewiduje powstanie dwóch 
grup systemów informacyjnych: spe
cjalistyczne i dziedzinowo-gałęziowe. 
Systemy dziedzinowo-gałęziowe stano
wią połączenie określonej dziedziny 
wiedzy z określoną dziedziną gospodar
ki narodowej, a w każdym z nich wy
typowana będzie tzw. jednostka wio
dąca. Jednostkami takimi są np. Głów
na Biblioteka Lekarska, Centralna Bi
blioteka Rolnicza i inne.

Zadania bibliotek centralnych by
ły dość często omawiane przy okazji 
ustalania specjalizacji gromadzenia 
zbiorów. Niektóre z tych książnic po
siadają bardzo bogaty powojenny do- 
robeik.

Kazimierz Zieliński w arty
kule „SO-lecie Centralnej Biblioteki 
Wojskowej” {Zycie Warszawy nr 170) 
prezentuje osiągnięcia głównej książni
cy wojskowej. Przedstawiono tu histo
rię powstania Centralnej Biblioteki 
Wojskowej i jej rozwój w powojen
nym 30-leciu. K. Zieliński charaktery
zuje księgozbiór CBW, informuje o for
mach jego udostępniania. Podkreślono 
także dorobek CBW w zakresie dzia
łalności bibliograficzno-wydawniczej, 
badawczej i instrukcyjno-metodycznej. 
Za dotychczasowe osiągnięcia i wkład 
do rozwoju kultury — Centralna Bi-

215



blioteka Wojskowa została wyróżniona 
nadaniem jej przez Ogólnopolski Ko
mitet Frontu Jedności Narodu „Odzna
ki Tysiąclecia Państwa Polskiego” oraz 
przez Ministra Oświaty i Wychowa
nia — pamiątkowym Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Wyróżnienia te 
zobowiązują do dalszego doskonalenia 
działalności bibliotecznej i rozwijania 
służby informacyjnej.

W naszej publicystyce spotykamy 
się niekiedy z opinią, że biblioteki poj
mując bardzo tradycyjnie swoją rolę 
bardzo niechętnie podejmują działalność 
informacyjną.

Stefan Atlas w artykule „Ran
ga bibliotek" (Kultura i Ty nr 6) pisze, 
że należymy do niewielu krajów, w 
których 'informacja naukowo-technicz
na działa „mimo bibliotek”. Myśl 
o pełnym włączeniu służby informacyj
nej w sieć biblioteczną wcale nie wzbu
dza entuzjamu w środowisku biblio
tekarskim — stwierdza S. Atlas, Wy
raża on pogląd, że zjawisko to ma 
swoje źródło w domniemanym niebez
pieczeństwie spowodowania — przez 
przemiany programowe — katastrof 
organizacyjnych. Na tym kończą się te 
kontrowersyjne opinie i uwagi redak
tora S. Atlasa.

W dalszych rozważaniach na te
mat działalności bibliotek publicznych 
autor artykułu informuje o rozwoju 
bibliotekarstwa w woj. poznańskim. 
Przegląd bibliotek w Gostyniu,'Kościa
nie, Krotoszynie, Turku, a także Koni
nie i Kaliszu kończy się bardzo pozyty

wną oceną ich działalności. S. Atlas 
stwierdza, że w Wielkopolsce dostrzegł 
zalążek nowoczesnego bibliotecznego 
myślenia”. Biblioteki służą tu przede 
wszystkim uczącej się młodzieży, stu
diującym zaocznie oraz osobom do
kształcającym się.

Funkcję oświatową pełnią nie tyl
ko biblioteki Wielkopolski, ale i inne 
biblioteki. Wśród nich ważne miejsce 
zajmują także biblioteki związkowe,

Magdalena Godlewska w ar
tykule „Bestsellery Żerania” (Zycie 
Warszawy nr 174 stwierdza, że Biblio
teka Związkowa przy Fabryce Samo
chodów Osobowych na Żeraniu speł
nia rolę dydaktyczną. Oprócz książek 
i gazet prowadzi wypożyczalnie taśm 
i płyt do nauki języków obcych. Wśród 
wypożyczeń duży procent stanowią 
podręczniki szkolne i lektury. Naj
większą grupą korzystającą z bibliote
ki są robotnicy, stanowią oni ponad 
70% ogółu czytelników. Z literatury 
pięknej bestsellerem na żerańskim te
renie wcale nie jest Trędowata. Oka
zuje się, iż rekordy powodzenia biją 
Kamienne tablice Wojciecha Żuk- 
r o w s к i e g o. M. Godlewska pisize, że 
największą poczytnością cieszą się tu 
książki z zakresu beletrystyki, opraco
wania o II Wojnie światowej oraz pa
miętniki i biografie. Ponadto specyfi
ką żerańskiego czytelnika są książki 
o rozmaitych hobby, np. o hodowli ry
bek, o szydełkowaniu, o działkach i fi
latelistyce.

eLBe

BADANIA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK NAUKOWYCH 
/

Frank Heidtmanin: Zur Theorie und Praxis der Benutzerforschung. Unter besonde- 
rer Beriicksichtigung der Informationsbenutzer von Universitiitsbibliotheken. Miin- 
chen-PuUach: Verl. Dokumentation 1971 8° s. 283.

W 11971 r. wydawnictwo Verlag 
Dokumentation opublikowało pracę 
F. Heidtmanna zatytułowaną „Zur 
Theorie und Praxis der Benutzerfors

chung” (Teoria i praktyka badań użyt
kowników). Wymieniona pozycja oma
wia problem badań prowadzonych 
wśród użytkowników bibliotek nauko-
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wych, mających na celu osiągnięcie 
maksymalnie korzystnego stosunku po
między biblioteką a jej użytkownikiem.

Temat ten podejmowany był do 
tej pory rzadko i jedynie ze względu 
na doraźne potrzeby. Dotychczasowe 
badania użytkowników bibliotek pro
wadzono tylko w określonych środo
wiskach, konkretnie wśród bibliotek 
uniwersyteckich, nie zajmowano się u- 
żytkownikami bibliotek innego typu, 
jak publiczne, dziecięce itp. Mimo tej 
jednostro-nności i wycinkowego zakre
su, wyniki badań świadczą o istotnej 
potrzebie prowadzenia ich, a ponadto 
o celowości badań kompleskowych. 
Ujawniły one brak jednolitej metody 
badawczej oraz brak zarówno lektury 
wprowadzającej do tematu, jak i opra
cowań wyników badań już przeprowa
dzonych.

Autor ujął swoją publikację w 
sposób bardzo pełny, starając się u- 
mieścić obok obszernej części teore
tycznej również dokładne wskazania 
praktyczne omawiane w sposób wy
czerpujący, nawet drobiazgowy, z u- 
względnieniem szeregu szczegółów. 
Specjalnie podkreśla konieczność do
kładnego sformułowania problemu, ja
ki ma być przedmiotem badań. Podsta
wowym warunkiem właściwego postę
powania jest właśnie dokładne zrozu
mienie, co ma być poddane badaniom, 
jakimi środkami prowadzić badania, 
w jakim zakresie i wreszcie w jakim 
celu. Omówienie procesu badawczego 
poprzedza obszerna część wyjaśniająca 
rodzaje metod i technik badawczych. 
Czytelnik zapoznaje się jednocześnie 
z terminologią stosowaną w dziedzinie 
badań użytkowników. Dużą zaletą 
książki jest obrazowanie teoretycznych 
sformułowań praktycznymi przykłada
mi, co znacznie ułatwia zrozumienie 
definicji.

Autor podkreśla znaczenie tzw. in
formacji wtórnych, które w istotny 
sposób uzupełniają temat i dzięki temu 
przyczyniają się do bardziej wszech
stronnego opracowania. Szczegółowo o- 
mówione są różne aspekty tak pozor
nie nieskomplikowanej czynności, jaką

jest obserwacja. Stosując je w określo
ny sposób w * odpowiedniej sytuacji 
można wykorzystać obserwację jako 
metodę naukową.

Wiele miejsca zajmuje omówienie 
zastosowania w badaniach użytkowni
ków ankiety i wywiadu. Opisane są 
różne rodzaje ankiet stosowane w za
leżności od badanego środowiska, za
sięgu tematu, środków technicznych 
i finansowych. Podkreślone jest zara
zem znaczenie samej formy zewnętrz
nej ankiety, układu graficznego, ilości 
pytań i sposobu ich formułowania. 
Bardzo słuszne jest zwrócenie uwagi 
na błędy, jakie niejednokrotnie popeł
niają autorzy ankiet. Należy do nich 
przede wszystkim brak jasności 
i przejrzystości. Konieczne jest for
mułowanie pytań w sposób bezwzględ
nie zrozumiały dla badanego środo
wiska. Niezrozumienie ankiety prowa
dzi bowiem do niewypełnienia jej, e- 
wentualnie udzielona odpowiedź bę
dzie właściwa tylko w pojęciu ankie
towanego, natomiast niezgodna z za
mierzeniami ankiety. Skorygowanie 
nieodpowiedniego sformułowania mo
żliwe jest w przypadku wywiadu ust
nego. Stanowi to jego dodatnią cechę 
zapewniając bezpośredni kontakt oso
by prowadzącej badania z osobami 
badanymi. Jednocześnie nie można 
pominąć czynmków utrudniających 
posługiwanie się tą metodą; należą do 
nich: konieczność odpowiedniego prze
szkolenia badających oraz ograniczona 
ilość osób, jaką można w O'kreślonym 
czasie przebadać. Należy pamiętać, że 
w pełni efektywne są wywiady pro
wadzone nie w grupach, a pojedyn
czo, z kolejnymi osobami. Jeszcze je
den aspekt wymaga podkreślenia, 
a mianowicie wzgląd na psychikę osób 
badanych. Wymaga to umiejętności 
właściwego nawiązywania kontaktu, 
odpowiedniego zachęcenia do wypo
wiedzi, stworzenia korzystnego klima
tu rozmowy.

Zapoznanie się z metodami i tech
nikami bada^wczymi nie wystarcza do 
przystąpienia bezpośrednio do badań. 
Konieczne jest opracowanie szczegóło-
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wego planu przebiegu prac badaw
czych. Im bardziej wyczerpuj ąoo zo
stanie on przygotowany, tym łatwiej 
i bardziej płynnie będą następowały 
po sobie kolejne etapy prac. Ukończe
nie prac badawczych nie jest jedno
znaczne z zakończeniem całej akcji. 
Uzyskane wyniki i zebrane informacje 
należy odpowiednio opracować, pod
dać analizie i ewentualnej selekcji. 
Dopiero sprawozdanie z przebiegu prac 
i podsumowanie wyników pozwolą na 
wyciągnięcie wniosków, na stwierdze
nie, o ile osiągnięte wyniki odpowia
dają zamierzonym celom. Końcowe 
opracowanie służyć może jako punkt

wyjścia dla kolejnych prac badawczych 
w tej samej dziedzinie.

Uzupełnieniem tematu książki jest 
obszerne omówienie sposobu opraco
wania wyników badań pod pod wzglę
dem statystycznym oraz przystosowa
nia uzyskanych danych do opracowań 
komputerowych. Jest to szczególnie 
ważne przy badaniach zakrojonych na 
dużą skalę.

Publikacja F. Heidtmanna stano
wi istotny przyczynek do zagadnienia 
sprawnego i pełnego wykorzystania 
możliwości informacyjnych bibliotek.

Danuta Pilu§

POLSKIE BIBLIOTEKI LUDOWE 
NA TERENACH PODLEGŁYCH WŁADZY NIEMIECKIEJ

Jan Wróblewski; Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim i na terenie 
Rzeszy Niemieckiej w latach 1843-1939. Olsztyn 1075 Ośrodek Badań Naukowych 
im. Wojciecha Kętrzyńskiego 8° s. 396.

Książka składa się ze wstępu, 
trzech części i zakończenia. Ponadto 
znajdujemy w niej obszerne wykazy 
bibliotek według miejscowości {łącz
nie 21)66), bibliotekarzy i organizatorów 
czytelnictwa (razem 4639), wreszcie 
bibliografie i liczne aneksy.

We wstępie autor precyzuje cel 
książki i zakres terenu, na którym 
działały badane biblioteki, periodyzuje 
ich dzieje, charakteryzuje wielkości 
liczbowe ludności polskiej na tle nie
mieckiej w państwie pruskim. Wiel
kim Księstwie Poznańskim, na Po
morzu Gdańskim, Śląsku, Warmii i Ma
zurach, także w Niemczech w latach 
międzywojennych, wreszcie omawia do
tychczasowy stan . badań problemu 
i źródła.

Celem książki jest: «przedstawienie 
rozwoju polskich bibliotek na terenie 
zaboru pruskiego i całej Rzeszy Nie
mieckiej, od początku ich powstania aż 
po ostateczną zagładę w przeddzień 
wybuchu II wojny światowej, uwidocz
nienie ich roli w życiu ludności polskiej 
na tych terenach i miejsca w polskim 
ruchu narodowym» (s. 13).

Dzieje polskiego bibliotekarstwa 
ludowego pod panowaniem pruskim 
autor dzieli na trzy okresy: 1. Od po
czątków istnienia pierwszych bibliotek 
ludowych aż do końca działalności To
warzystwa Oświaty Ludowej w Pozna
niu (1843-1879); 2. Od założenia Towa
rzystwa Czytelni Ludowych w Pozna
niu do zakończenia I wojny światowej 
i powstania niepodległego państwa pols
kiego (11860-1018); 3. Lata międzywo
jenne (10119-1030). Szkoda wielka, że nie 
znajdujemy w pracy uzasadnienia tego 
podziału.

Ludność polska prowadziła walkę 
obronną przeciw germanizacji w trzech 
sferach: politycznej, ekonomicznej i kul
turalno-oświatowej. Niezwykle ważną 
rolę spełniała polska działalność kultu
ralno-oświatowa. Chodziło w niej o u- 
trzymanie języka ojczystego i polskiej 
świadomości narodowej. Biblioteki lu
dowe mają duży udział w kontynuacji 
i rozwoju kultury polskiej. Przekonuje
my się o tym podczas lektury dalszych 
partii książki Jana Wróblews'kiego.

W pierwszej części książki znajdu
jemy charakterystykę kształtowania się
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i rozwoju bibliotekarstwa ludowego w 
zaborze pruskim w latach Г843-1879.

Organizowanie bibliotek ludowych 
zapoczątkował Wydział Literacki Ka
syna Gostyjisikiego. Na jego posiedze
niu w dniu 11 stycznia 1843 r. przyję
to wniosek o rozwoju oświaty ludowej. 
Uzasadniano w nim tworzenie biblio
tek ludowych: «Dzisiejsza nauka Wiejs
ka szkolna jest tylko początkiem oświa
ty; ale kończy ,sdę, jak wiadomo, na 
wskazaniu możności uciążliwego czyta
nia. Dlatego też chłopcy ledwo szkół
kę opuszczą i wyjdą na parobków, przę
sła ją czytać, gdyż pró‘cz książki do pa
cierza, którą po części umieją na pa
mięć, żadna im się inna nie nadarza, 
która by ich ciekawość obudziła, która 
by im dawała nauki stosowne do ich 
materialnych potrzeb. Kupować książek 
nie będą, lecz czytaliby jeszcze, które 
by im darmo się nadarzyły, a które 
by ciekawymi znaleźli. Jest zaś sposób 
dostarczania im dowolnej ilości ksią
żek przez utworzenie czytelni wiejskich 
przy każdej szkółce, czyli księgozbio
rów, z których by każdy mógł pożyczać 
książki darmo« (s. 27). Powoli ale sy
stematycznie zaczęły powstawać bi
blioteki ludowe.

Na przełomie lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych w Poznańskiem i na 
Pomorzu podjęto akcję przygotowaw
czą do centralnej organizacji bibliotek 
ludowych. W celu wydawania książek 
ludowych powstała w Poznaniu firma 
Mieczysława Leitgebera i Mieczysława 
Waligórskiego. Opracowano też Katalog 
krytyczny książek dla ludu.

Założone na Pomorzu 24 lutego 
1869 r. Towarzystwo Moralnych Intere
sów zajęło się także czytelnictwem lu
dowym. Towarzystwo kupowało książ
ki i tworzyło biblioteki parafialne dla 
wsi i miasteczek. W 1878 r. opubliko
wano Spis książek poleconych przez 
komisję Towarzystwa Moralnych Inte
resów.

Powstanie Towarzystwa Oświaty 
Ludowej w 1872' r. miało duży wpływ 
na rozwój bibliotek. W latach 1873-1877 
zakupiło ono 12i316 książek, w latach 
1878-1874 założyło 47 bibliotek. Działa

ło też Wydawnictwo Dobrych a Tanich 
Książeik im. ks. Franciszka Bażyńskie
go, które w okresie od 1 grudnia 1872 r. 
do 1 kwietnia 1873 r. rozesłało 7419 
książek w celu założenia 370 nowych 
czytelni w różnych dzielnicach.

Część druga książki nosi tytuł: 
«Rozwój Towarzystwa Czytelni Ludo
wych w Poznaniu w latach l'880-1918«.

W miejsce zlikwidowanego w 
1879 r. Towarzystwa Oświaty Ludowej 
powstało w 1880 r. Towarzystwo Czy
telni Ludowych. Przyjęło ono dla bi
bliotek system centralizacyjny i powo
łało Komisję Krytyczną dla doboru od
powiedniej literatury. Z jej inicjatywy 
wydano w 1881 r. katalog zalecanych 
książek. Do 1 stycznia 11882 r. Towa
rzystwo zorganizowało 149 bibliotek 
ludowych i rozprowadziło 29 779 ksią
żek. W okresie od 1880/81 do 1000 r. za
łożono dzięki niemu w dzielnicach et
nicznie polskich i na terenach wychodź
czych łącznie 1‘563 placówki i 'Zgroma
dzono 446 706 tomów. Towarzystwo by
ło wyjątkowo aktywne w okresie za
biegów ludności polskiej o uchylenie 
przepisu władz pruskich usuwających 
ze szkół język polski. Samorzutnie i w 
wielu przypadkach z jego inicjatywy 
Polacy zbierali się na wiecach i doma
gali się nauki własnego języka w szko
łach, często wskazując na znaczenie bi
bliotek w zakresie zachowania mowy 
ojczystej.

Władze pruskie od początku pro
wadziły systematyczną i brutalną wal
kę z polską książką. Poddawano ją więc 
ciągłym rewizjom, szykan'owano biblio
tekarzy, konfiskowano książki. W su
kurs tym poczynaniom władz przycho
dziły niemieckie biblioteki ludowe, któ
re działały w ramach różnych niemiec
kich towarzystw. Odciągały one czytel
ników od polskich książek.

W pierwszym okresie wojny świa
towej zamarła prawie całkowicie dzia
łalność Towarzystwa Czytelni Ludo
wych. Ożywiła się dopiero w później
szych latach. TCL oprócz opieki nad 
siecią bibliotek ludowych dostarczało 
książki rannym żołnierzom w lazare
tach i obozach internowanych. W okre-
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Sie sprawozdawczym 1 O'!6/17 Towarzyst
wo liczyło łącznie 1441 bibliotek, z te
go 875 w Wielkopolsce, 289 na Pomo
rzu Gdańskim, 146 na Śląsku, 11 w 
Prusach Wschodnich 1 120 na Wychodź
stwie.

Wyposażenie bibliotek w księgo
zbiory było głównym problemem dla 
działaczy polskich w Niemczech. Zwra
cano uwagę, by księgozbiory komple
towano pod kątem upowszechniania 
oświaty, umiłowania tradycji i języka 
ojczystego oraz obrony mniejszości 
polskiej przed zagładą narodową. Rea
lizacja tych założeń zależała od wielu 
czynników, przede wszystkim od mo
żliwości finansowych Towarzystwa.

Duże znaczenie dla rozwoju czytel
nictwa miała prasa polska, która sy
stematycznie zachęcała do kontaktu 
z polską książką. Nie mniej ważne zna
czenie propagandowe miały formy ży
wego słowa i wystawy książek organi
zowane przez działaczy oświatowych 
i bibliotekarzy.

Trzecią część książki autor zatytu
łował: »Biblioteki polskie w Niemczech 
w okresie międzywojennym (1919-1939)«.

Jak wiadomo, po I wojnie świato
wej zaszły w Europie środkowej istot
ne zmiany polityczne i terytorialne. 
Powstała Polska niepodległa, do której 
powróciła część zagrabionych przez Pru
sy ziem: Górny Śląsk, Pomorze Gdań
skie i Wielkopolska z Poznaniem jako 
głównym ośrodkiem, który sprawował 
ogólne kierownictwo w obronie naro
dowości polskiej przed germanizacją. 
W ramach państwa niemieckiego pozo
stały nadal wielkie grupy ludności pol
skiej. Zamieszkiwały one zwarte tere
ny na Śląsku Opolskim, Warmii, Ma
zurach, Powiślu, Kaszubach, Ziemi Zło
towskiej i Babimojszczyźnie. Grupy 
ludności polskiej znajdowały się na te
renie Dolnego Śląska i Pomorza Za
chodniego, a liczne skupiska polskiej 
emigracji zarobkowej zamieszkiwały 
Westfalię, Nadrenię i Berlin.

Na Warmii, Mazurach i Powiślu 
najaktywniejsi nasi rodacy powolni 30 
listopada 1920 r. Związek Polaków w

Prusach Wschodnich. W dwa lata póź
niej powstał Związek Polaków w Niem
czech. Obszar jego działania dzielił się 
początkowo na cztery, a potem na pięć 
dzielnic: I — Śląsk, II — Niemcy Środ
kowe, III — Westfalia i Nadrenia, IV — 
Prusy Wschodnie, V — Pogranicze 
i Kaszuby. Zajmował się on przede 
wszystkim sprawami politycznymi. 
Działalność kulturalno-oświatową pro
wadził powołany do życia 27 sierpnia 
1922 r. Związek Polskich Towarzystw 
Szkolnych. Powstawały także inne or
ganizacje polskie — kobiece i młodzie
żowe. Rozpoczęły działalność banki lu
dowe i spółdzielnie „Rolnik”. Związek 
Towarzystw Szkolnych czynił przede 
wszystkim starania o ordynację szkol
ną, zaniedbując częściowo biblioteki, 
których zresztą niewiele zostało na te
renie państwa niemieckiego.

Dopiero w latach 1927 i 1928 zaist
niały dogodniejsze warunki do rozwoju 
i działalności bibliotek polskich w 
Niemczech. Na podstawie zarządzenia 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
oraz Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w Warszawie 
powstał w Poselstwie Polskim w Ber
linie referat kulturalno-oświatowy, któ
ry wzmógł pieczę nad polską akcją 
oświatową. W końcu 1928 r. uchwalono 
w Niemczech ordynację szkolną, która 
zezwalała na organizowanie sieci pols
kich prywatnych szków podstawowych. 
Powstanie polskiego szkolnictwa spo
wodowało poważne ożywienie czytel
nictwa. Widoczne to było szczególnie 
na Pograniczu, albowiem tam została 
utworzona najliczniejsza i najsilniejsza 
sieć szkół polskich. W dniu 1 grudnia 
1999 r. było na Pograniczu i Kaszubach 
17 bibliotek. Podobnie na Śląsku Opols
kim wzrosła liczba bibliotek w 1980 r. 
do 315. Działały biblioteki w Berlinie 
i Wrocławiu. W Westfalii i Nadrenii 
znajdowały się w roku 1930/193il aż w 
10 miejscowościach, a w 1932/1933 
liczba bibliotek wędrownych zwiększy
ła się do 318. W 1993 r. było w Niem
czech 9'6 bibliotek Związku Towarzystw 
Szkolnych, w których znajdowało się 
17 137 tomów.
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Na początku rządów narodowych 
socjalistów ograniczono ruch polski w 
dziedzinie politycznej. Tym samym 
strona polska poświęcała więcej uwagi 
sprawom kulturalno-oświatowym. W 
konsekwencji powiększyła się sieć bi
blioteczna. W samym okręgu westfals- 
ko-nadreńskim w 1036 r. było 69 pols
kich bibliotek. W 1034 r. powstał 
Wschodnio pruski Oddział Centralnej 
Biblioteki Polskiej w Niemczech, któ
ry objął swoim działaniem Powiśle, 
Mazury i Warmię. Dzięki jego działa
niu sieć bibliotek rosła sukcesywnie. 
I tak jeśli w 1033/34 r. było ich 26, to 
w 1038/39 r. już 50. Powiększała się 
także sieć tych placówek na Śląsku O- 
polskim. Pograniczu i Kaszubach. Na 
tych dwóch ostatnich terenach w 
1935 r. były aż 33 biblioteki, w których 
znajdowały się 47124 tomy.

Pomyślny rozwój polskiego biblio
tekarstwa w Niemczech należy w du
żej mierze zawdzięczać pomocy krajo
wej, która była zrejonizowana: woje
wództwo śląskie wspomagało Śląsk 
Opolski, poznańskie — łożyło środki na 
rzecz Pogranicza i Kaszub, pomorskie 
zaś — Prus Wschodnich. Jeżeli chodzi 
o resztę państwa niemieckiego, pomoc 
świadczyły dwa towarzystwa działają
ce w kraju: jedno — Opieki Kultural
nej nad Polakami Zamieszkałymi za 
Granicą im. Adama Mickiewicza, dru
gie — Bibliotek i Wydawnictw Popu
larnych dla Wychodźców im. Józefa 
Okołowicza. Obok środków material
nych także wspomagano wykładowca
mi szkolonie bibliotekarzy i wpływano 
na kształtowanie się polityki bibliotecz
nej. Zbierano również książki dla pol
skich bibliotek w Niemczech, gdzie obok 
ludowych działały także biblioteki 
S'ZJkolne, harcerskie, rolnicze i inne.

Władze niemieckie od początku u- 
trudniały rozwój bibliotekarstwa pols
kiego. Książki dostarczane z kraju by
ły cenzurowane. Prasa niemiecka gło

siła niebezpieczeństwo polskiej książki. 
Rewidowano biblioteki. Praktyki te 
wzmogły się szczególnie za czasów hi
tlerowskich. Wreszcie 1*6 sierpnia 1939 r. 
hitlerowskie Ministerstwo Spraw We
wnętrznych oraz Ministerstwo Nauki, 
Oświaty i Wychowania nakazały zam
knąć wszystkie biblioteki polskie.

W refleksjach nad książką Jana 
Wróblewskiego starałem się wiernie 
oddać bogactwo jej analiz, myśli i fak
tów. Wydaje się j-ednak, że autor po
święcił niewiele uwagi samym biblio
tekarzom. Przydałyby się również zbior
cze tabele, informujące o rodzajach bi
bliotek, które działały w Niemczech. 
Podobne podsumowanie byłoby przy
datne w odniesieniu do liczby książek, 
czytelników i wypożyczeń. Ponadto brak 
jest socjologicznej charakterystyki czy
telnictwa. Pozwoliłoby to zrozumieć 
faktyczną rolę polskich bibliotek w 
Niemczech. Stanowczo za mało miejsca 
poświęcił autor formom działalności bi
bliotek i ich zasięgowi społecznemu, 
jak również socjologicznej analizie czy
telnictwa.

Rozumiem trudności autora. Brak 
materiału nie pozwalał na omówienie 
tych czy innych zagadnień dotyczących 
bibliotek. Jeżeli jednak pozwoliłem so
bie na kilka uwag krytycznych, to dla
tego, że biblioteki eksponowane w ty
tule — w tekście książki Jana Wró- 
blewskiego znalazły się na drugim pla
nie. Autor skupia uwagę wokół polity
ki oświatowo-bibliotecznej Polaków w 
zaborze pruskim i Rzeszy Niemieckiej 
w latach 1843-1039, która dążyła do 
stworzenia polskiego systemu oświaty 
i wychowania (szkoły, biblioteki, świe
tlice). Niemniej praca zasługuje na 
uwagę nie tylko historyków, ale także 
współczesnych bibliotekarzy i nauczy
cieli. Powinna znaleźć się na półkach 
bibliotek naukowych i publicznych.

Józej Szacki



wspomnień
DR ADAM BOCHEŃSKI 

(1897-1974)

Adam Bocheński urodził, się w Tenczynku 31 maja 1897 r. Lata szkolne — poza 
przerwą spowodowaną I wojną światową — spędził we Lwowie i tu także podjął 
studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego w zakresie filologii 
polskiej i słowiańskiej. Ale już będąc na drugim roku studiów, zaczął pracować 
w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jako pracownik biblioteki ukończył studia i uzyskał 
w l'93i2 r. doktorat.

Pracę w Bibliotece od początku traktował z zamiłowaniem i z całą odpowie
dzialnością. Zdał wymagane egzaminy bibliotekarskie I i II kategorii i przeszedł 
paroletni staż w poszczególnych działach pracy bibliotecznej, najdłużej zatrzymu
jąc się w dziale organizacyjnym. Pracował w tym czasie pod okiem Dyrektora 
i doskonałego organizatora dr R. Kotuli, u którego cieszył się dużym zaufaniem 
i uznaniem. Już wtedy włączył się także w społeczne życie bibliotekarzy wstępu
jąc do Związku Bibliotekarzy Polskich, który wówczas, u progu swego istnienia, 
przeżywał okres burzliwych czasem, ale zawsze emocjonujących i ciekawych dys
kusji. I to był okres kształtowania się podstaw wiedzy bibliotekarskiej dr Bocheń
skiego.

Wprawdzie na pewien czas kontakty z biblioteką przerwały działania wojenne 
w czasie II wojny światowej, ale po zaleczeniu ran dr Bocheński natychmiast po
wrócił do Biblicuteki Uniwersyteckiej' gdzie kolejno kierował teraz działem opra
cowania, później czytelni, a w 1944 r. objął funkcję Zastępcy dyrektora do spraw 
nauki.

W czerwcu 1946 r. wyjechał ze Lwowa do Gdańska i już w następnym miesią
cu objął stanowisko dyrektora Biblioteki Gdańskiej Akademii Medycznej. Miasto 
odbudowywało się pospiesznie po wojennych zniszczeniach, wskrzeszało dawne 
i organizowało nowe placówki. Młodą uczelnię trzeba było' zaopatrzeć od podstaw 
w zaplecze biblioteczne. Dr Bocheński był z wykształcenia filologiem, ale teraz mu- 
siał pospiesznie starać się opanować podstawową wiedzę o nowej dla siebie dzie
dzinie nauki — medycynie. Najskuteczniejszą drogą okazały się tu czasopisma le
karskie i lekarska bibliografia, bo i samej uczelni były one najpilniej potrzebne. 
Ale nie o sam zakup czasopism czy bibliografii chodziło dr Bocheńskiemu, bo oto 
niebawem powstawać zaczynają w Bibliotece kartoteki zawartości czasopism lekars
kich i artykułów treści lekarskiej w innych czasopismach znajdujących się w Bi
bliotece Akademii Medycznej. Trzeba było także poznać i śledzić stale zaintereso
wania poszczególnych zakładów i ich pracowników, aby zaopatrzeniu Biblioteki na
dać właściwy i praktycznie przydatny kierunek. A stąd już krok tylko do kartote
ki gromadzącej wszystkie bieżące publikacje pracowników naukowych uczelni. 
I tak oto, pomimo ogromu zajęć i trosk codziennych, już od pierwszych lat pracy 
dr Bocheńskiego w Bibliotece powstaje i narasta sprawny warsztat bibliograficz
ny, oddający pracownikom i studentom ogromne usługi.

Dużo starań i v/łasnej pracy wkładał dr Bocheński w doskonalenie zawodowe 
grona swoich najbliższych współpracowników. Równocześnie, walcząc z trudnoś
ciami, lokalowymi, dążył do coraz doskonalszego ukształtowania wzorcowego mo
delu biblioteki uczelnianej. Trzeba dodać, że opanowanie, rozwaga i życzliwa dla 
otoczenia postawa znakomicie pomagała dr Bocheńskiemu w pokonywaniu zew
nętrznych oporów, zyskiwała dlań z każdym dniem więcej zaufania i uznania. To
też kiedy zbiory i usługi Biblioteki w sposób ewidentny przekraczać zaczęły możli
wości lokalowe Biblioteki, władze Uczelni podjęły decyzję budowy nowego gmachu
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dla Biblioteki. Spełniało to marzenia oddanego bardzo Bibliotece dyrektora, ale za
razem dowodziło znacznego prestiżu, jaki Biblioteka uzyskała w Akademii. Było to 
piękne ukoronowanie jego wytrwałej, skutecznej pracy.

Ale na tych osiągnięciach nie kończy się działalność dr Bocheńskiego i jej zna
czenie dla środowiska gdańskiego. Bardzo wcześnie włączył się On do prac o szer
szym środowiskowym zasięgu. Uczestniczył aktywnie w organizowaniu gdańskiego 
Koła Związku Bibliotekarzy i Archiwistów, był w latach 1956-1955 przewodniczą
cym Koła, a zarazem delegatem do Zarządu Głównego, później zaś członkiem Za
rządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Brał udział w wielu innych 
Komisjach i Kolegiach (jak: Komisja Bibliograficzno-Bibliotekarska Polskiego Ko
mitetu Normalizacyjnego, Kolegium Redakcyjne Przeglądu Bibliotecznego, Sekcja 
Bibliotek i Czytelnictwa Rady Kultury i Sztuki). W związku z pełnionymi iunkja- 
mi miał okazję uczestniczenia w wielu konferencjach i zjazdach rozpatrujących 
najaktualniejsze zagadnienia bibliotekarskie.

Tę stale aktualizowaną wiedzę o faktach, dokonaniach i tendencjach w biblio
tekarstwie, po starannym przetrawieniu i adaptowaniu do potrzeb lokalnych, stara 
się przeszczepiać na grunt gdański. Wykorzystuje różne drogi: referaty (zachowało 
się około 15 referatów w czasopismach), publikacje (obok cennych materiałów bi
bliograficznych — częściowo drukowanych — około 16 artykułów w prasie bibliote
karskiej i lekarskiej), a wreszcie bardzo szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną.

Bo dr Bocheński dbał nie tylko o poziom pracowników Biblioteki Akademii 
Medycznej i nie tylko starał się w środowisku uczelnianym szerzyć wiedzę o biblio
grafii i bibliotece prowadząc zajęcia z tego zakresu dla studentów czy aspirantów, 
ale także szybko wchodził w kontakty z każdą tego typu inicjatywą w Gdańsku, 
Gdyni czy nawet w Szczecinie. Już we wczesnych latach prowadził w Gdańsku zaję
cia i wykłady na pierwszych kursach międzybibliotecznych dla pracowników biblio
tek naukowych przygotowujących się do egzaminu dla kandydatów na bibliotekarzy 
dyplomowanych. Od 1953 r. przez lat przeszło 20 prowadził wykłady i zajęcia prak
tyczne na kursach w ośrodku konsultacyjnym POKKB przy Gdyńskiej Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Dojeżdżał również na kursy szkoleniowe do Szczecina. A był 
jako wykładowca i dydaktyk wysoko ceniony przez kierownictwa kursów i przez 
uczniów, którzy czuli, jak wiele Mu zawdzięczają, jego wiedzy zawodowej, doświad
czeniu, a także życzliwej pomocy w zdobywaniu i poszerzaniu przygotowania do 
pracy bibliotecznej.

Należy dodać, że dr Bocheński, choć miał tak bogaty zakres bezpośredniej dzia
łalności zawodowej, nie zaniedbywał także kontaktów z innymi ośrodkami nau
kowego życia w Gdańsku. Był członkiem Rady Naukowej Gdańskiej Biblioteki PAN 
oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

W 1968 r. udekorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Przez całe życie realizował On jeden z podstawowych elementów funkcji bibliote
karskiej: sprawnego i skutecznego zacieśniania związku między nauką a życiem 
w każdym środowisku. Taki właśnie kierunek nadał organizacji i działalności Bib
lioteki Akademii Medycznej, tego uczył młodzież bibliotekarską i lekarską przy
swajając im arkana i wartości bibliograficznej informacji, takie też akcenty do
minują w jego artykułach i referatach. Publikowane i pozostałe po Nim w rękopi
sach bogate materiały bibliograficzne z zakresu medycyny potwierdzają głębię jego 
przekonania, że dobry bibliotekarz, umiejący skutecznie zaspokajać a nawet i roz
budzać potrzeby w zakresie usług bibliograficznych, staje się współtwórcą nowej 
rzeczywistości naukowej i kulturalnej oraz wnosi do miej istotny i trwały wkład, 
bardzo cenny.

Krystyna Re'^erowa
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NAGRODY ZA TWORCZOSC ARTYSTYCZNĄ W 1975 R.

Z Okazji Święta Odrodzenia — 22 Lipca zostały przyznane nagrody ministra Kultury 
i Sztuki za twórczość artystyczną w 1975 r.

W dziedzinie literatury nagrody przyznano: Aleksandrowi Bocheńskiemu nagrodę 
I stopnia za książkę Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, Tadeuszowi Hołujowi na
grodę I stopnia za całokształt twórczości literackiej, a zwłaszcza za książki Róża i płonący las 
oraz Osoba, Kornelowi Filipowiczowi nagrodę I stopnia za całokształt twórczości lite
rackiej, Arturowi Sandauerowi nagrodę I stopnia za całokształt twórczości w dziedzinie 
krytyki literackiej, a zwłaszcza za książki Teoria i historia oraz Matecznik literacki, Jerzemu 
Harasymowiczowi nagrodę II stopnia za twórczość poetycką, Zbigniewowi F lisow
skiemu nagrodę II stopnia za twórczość literacką poświęconą II wojnie światowej, a zwłasz
cza za książkę Pomorze — reportaż z poła wałki, Wiesławowi Kielarowi nagrodę II stop
nia za książkę Anus mundi, Edwardowi Redlińskiemu nagrodę II stopnia za książki: 
Awans oraz Konopielka, Bogdanowi Wojdowskiemu nagrodę II stopnia za twórczość 
literacką, a zwłaszcza za książkę Chleb rzucony umarłym. W dziedzinie wydawnictw przyznano 
nagrodę I stopnia zespołowi pracowników Państwowego Instytutu Wydawniczego za serie wy
dawnicze z zakresu literatury pięknej oraz nauk społecznych. Nagrody ministra Kultury 
i Sztuki przyznane zostały również w następujących dziedzinach: plastyki, teatru, muzyki, 
filmu, upowszechniania kultury oraz ochrony dóbr kultury.

WYSTAWA KSIĄŻKI KANADYJSKIEJ W WARSZAWIE

W dniu 19 sierpnia 1975 r. w salach Muzeum Narodowego w Warszawie otwarto wystawę 
książki kanadyjskiej. Zorganizowała ją Biblioteka Narodowa Kanady w Ottawie oraz amba
sada Kanady w Warszawie, przy współpracy Ministerstwa Kultury i Sztuki PRL, Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Zjednoczenia Księgarstwa. 
Wystawa obrazowała dwujęzyczny dorobek wydawniczy w zakresie historii i życia współczes
nego Kanady. Na wystawie reprezentowane były publikacje z dziedziny nauk ścisłych, filozofii, 
religii, historii, socjologii, ekonomii, nauk politycznych, literatury pięknej i sztuki. Wystawa 
książki kanadyjskiej została zorganizowana w rewanżu za wystawę książki polskiej, która 
odbyła się z okazji Roku Kopernikowskiego w 1973 r. w Ottawie.

Na otwarcie wystawy książki kanadyjskiej przybył m.in. Guy Sylvestre — Dyrektor 
Kandyjskiej Biblioteki Narodowej.

WYSTAWA KSIĄŻEK PT. „RUMUNIA MALOWNICZA”

W Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy otwarto w dniu 22 sierpnia wystawę książek 
pn. „Rumunia malownicza”. Ekspozycja składała się z dwóch części: daru ofiarowanego biblio
tece przez ambasadę Rumunii w Warszawie oraz książek znajdujących się w zbiorach Biblio
teki Publicznej m. st. Walszawy. Dary książkowe obejmowały przede wszystkim dzieła czo
łowych rumuńskich mężów stanu, literaturę społeczno-polityczną, naukową, techniczną, wy
dawnictwa artystyczne i książki dla dzieci.

L.B.

Przepraszamy uprzejmie Czytelników za opóźnienia 
w ukazywaniu się naszego pisma — wynikłe z przyczyn 

od Redakcji niezależnych.
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MIECZYSŁAWA SIEMINA

W dniu 24 kwietnia ЮТ5 r. opuściła na zawsze szeregi zasłużonych i wysoko 
cenionych bibliotekarzy nasza nieodżałowana Koleżanka Mieczysława Siemina, 
st. kustosz dyplomowany, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, wieloletni pracow
nik naukowo-dydaktyczny Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej, były wice
dyrektor.

Jej pracę, pełną zapału i szerokich planów, którą rozpoczęła w Bydgoszczy 
w 1945 Г. i kontynuowała w Bibliotece Szczecińskiej od 1954 r. — przerwała śmierć. 
Odeszła stanowczo za wcześnie — w pełni sił twórczych.

W imieniu koleżanek i kolegów 
Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej

Krystyna Pomianowska

JANINA SIERAKOWSKA
(1911—1975)

Dnia 15 maja Г975 r. po długiej, wyczerpującej, nieuleczalnej chorobie odeszła 
na zawsze z naszego grona mgr Janina Sierakowska, starszy kustosz dyplomowany, 
były kierownik Biblioteki Wydziału Technologii Chemicznej filii Biblioteki Głównej 
Politechniki Szczecińskiej.

Za swoją wieloletnią owocną pracę — w tym 24 lata pracy w bibliotekarst
wie — w 1’968 r. otrzymała honorową odznakę „Gryf Pomorski”, zaś w r. 1974 — 
Złoty Krzyż Zasługi.

W naszej pamiięci pozostanie jako wybitny bibliotekarz, człowiek o wielkiej 
kulturze, do ostatka żyjący sprawami biblioteki i świata.

Grono koleżanek i kolegów



INDEKS 35451

i»a, uL Konopczyńskiego 5/7 
![/75. Papier druk. sat. V kl. 60 g. B-1, 

nakŁ 7900. J-126.

Adres redakcji 1 administracji: Warsza 
Zakład Graficzny Biblioteki Narodowej. Zam. 18 

Obj. 2,25 ark., 4,25 ark. wyd


