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BIBLIOTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONESPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Nr 1-2 WARSZAWA ROK XLIII

ROK BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Z udziałem członka Biura Politycznego КС PZPR, wicepremiera i 
nistra kultury i sztuki Józefa T e j c h m y, kierownika Wydziału Kul
tury КС PZPR Lucjana Motyki, I sekretarza KW PZPR we Wroc
ławiu Ludwika Drożdża, wojewody wrocławskiego Zbigniewa N a - 
dratowskiego oraz przedstawicieli centralnych władz ZSL, SD, OK 
FJN, stowarzyszeń twórczych i zawodowych odbyło się 29 stycznia br. 
we Wrocławiu uroczyste posiedzenie Państwowej Rady Bibliotecznej i Za
rządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zainaugurowało 
ono Rok Bibliotek i Czytelnictwa.

Licznie zebranych gości w Sali Rycerskiej wrocławskiego Ratusza po
witał przewodniczący ZG SBP, dyrektor Biblioteki Narodowej Witold 
Stankiewicz, a następnie wysłuchano referatu przewodniczącego

Fot. Jerzy Maj.
Inauguracja Roku Bibliotek i Czytelnictwa odbyła się w pięknej sali Rycerskiej 

Ratusza Wrocławskiego.



Państwowej Rady Bibliotecznej wiceministra Kultury i Sztuki Józefa 
Fajkowskiego pt. „Kierunki rozwoju bibliotek w Polsce do 1990 
roku“, którego pełny tekst publikujemy w niniejszym numerze.

Po części oficjalnej zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Zespołu 
Muzyki Dawnej przy PWSM we Wrocławiu.

Po południu odbyło się uroczyste otwarcie gruntownie wyremontowa
nej siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskie-

Fot. Jerzy Maj.
Jedną z imprez towarzyszących Inauguracji Roku Bibliotek i Czytelnictwa było 
zwiedzanie wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę Ossolineum we Wrocławiu 
przy współudziale Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, wystawy, na której ...



Fot. Jerzy Maj.
Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
Witold Stankiewicz wita gości przybyłych na uroczyste 

otwarcie Roku Bibliotek i Czytelnictwa.

go we Wrocławiu. Przy tej okazji Biblioteka otrzymała z rąk wicedy
rektora Departamentu Domów Domów Kultury, Bibliotek i Stowarzyszeń 
Regionalnych Edwarda Balińskiego dar Ministerstwa Kultury 
i Sztuki w postaci kilkunastu obrazów.

Fot. Jerzy Maj.
... obok plansz zawierających interesujące teksty i ilustracje prezentowano też 
oryginalne zabytki piśmiennictwa i drukarstwa polskiego na Ziemi Śląskiej.



w dniach 30—31 stycznia odbyła się dwudniowa sesja Klubu Publicy
stów Polityki Kulturalnej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na te
mat: „Książka i jej upowszechnianie".

W programie tego spotkania aktualną sytuację w zakresie ruchu wy
dawniczego omówił wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksią
żek — Zbigniew G a j c z у к , о księgarstwie i jego problemach poinfor
mował prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich — Tadeusz Hus sak, 
zaś o programie rozwoju bibliotekarstwa polskiego na najbliższe lata — 
Jadwiga Kołodziejska.

Fot. Jerzy Maj.
Z okazji Inauguracji Roku Bibliotek i Czytelnictwa dokonano 
uroczystego otwarcia zmodernizowanej siedziby Wojewódz

kiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Ponieważ Rok Bibliotek i Czytelnictwa został ogłoszony na podstawie 
Decyzji nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 grudnia 1975 r., warto 
przypomnieć, że jego głównym celem propagandowym jest ukazanie spo
łeczeństwu dużego wkładu bibliotek w społeczno-gospodarczy, naukowy 
i kulturalny rozwój kraju oraz przeobrażenia, jakie dokonały się w bi
bliotekach od czasów ogłoszenia dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bi
bliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Toteż zgodnie z progra
mem, biblioteki będą starały się w bieżącym roku propagować swoje 
osiągnięcia i udział w rozwoju środowisk lokalnych, w zakładach pracy, 
w szkołach i wyższych uczelniach oraz instytucjach naukowych.

Będą również zabiegały usilnie o poszerzanie informacji o zbiorach, 
doskonaliły ją i unowocześniały metody pracy w tej dziedzinie.

Koordynatorem prac związanych z organizacją Roku Bibliotek i Czy
telnictwa jest Departament Domów Kultury, Bibliotek i Stowarzyszeń Re
gionalnych.

Redakcja nasza będzie się starała informować czytelników o wszystkich 
ważniejszych imprezach i inicjatywach związanych z programem Roku 
Bibliotek i Czytelnictwa.

Redakcja



Fot. Jerzy Maj.
Uczestnicy uroczystości inauguracyjnych na sali obrad.

JOZEF FAJKOWSKI 
Wiceminister Kultury i Sztuki

KIERUNKI ROZWOJU BIBLIOTEK W POLSCE 
Przemówienie inaugurujące Kok Bibliotek i Czytelnictwa

Towarzyszu Premierze, Szanowni Zebrani, Drodzy Goście!

Mam przedstawić na dzisiejszym posiedzeniu Państwowej Rady Bi
bliotecznej i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
kierunki rozwoju polskiego bibliotekarstwa na najbliższe lata, oczywiście 
węzłowe sprawy z tym związane.

Problemy bibliotekarskie rozpatrujemy na tle całokształtu sytuacji 
w kulturze, jej kierunkach rozwoju, w oparciu o Program rozwoju kultu
ry na lata 1975—1990, o Uchwałę VII Zjazdu Partii, która określa jeszcze 
szybsze, niż to miało miejsce dotąd, tempo społeczno-gospodarczego roz
woju kraju i na tym tle miejsce kultury szeroko pojętej.

Najbliższe lata charakteryzować będzie szybki wzrost społecznego za
potrzebowania na różne dziedziny twórczości kulturalnej. Reforma oświa
towa przyczyni się do podniesienia poziomu wykształcenia społeczeństwa. 
Wzrośnie ranga kulturalna skupisk miejskich w związku ze zwiększeniem 
się liczby ludności w średnich i wielkich miastach. Jednocześnie kultura 
odgrywać będzie ważną rolę w procesie socjalistycznego rozwoju wsi przy 
zachowaniu jej tradycji kulturow’ej.

Głównym nośnikiem rozwoju kultury i edukacji pozostanie książka. 
W nadchodzących latach nastąpi znaczny rozwój jej produkcji, 'zlikwido-



wane zostaną istniejące niedobory i osiągnie się istotny postęp w dziedzi
nie jej upowszechnienia. A więc i rola bibliotek oraz bibliotekarzy znacz
nie i poważnie wzrośnie.

We współczesnym społeczeństwie biblioteka nieodłącznie towarzyszy 
każdemu działaniu — dydaktycznemu, wychowawczemu, naukowemu, kul
turalnemu, politycznemu i gospodarczemu. Biblioteka, gromadząc i udo
stępniając książki, czasopisma i inne materiały, w których utrwalona zo
stała myśl ludzka, staje się niezmiernie ważnym ogniwem jej upowszech
niania. Znaczenie biblioteki szczególnie wzrasta w dobie rewolucji nau
kowo-technicznej, ponieważ szybkie tempo rozwoju nauki i techniki zmu
sza tę tradycyjnie ukształtowaną instytucję do działań dynamicznych, do 
rozwoju usług informacyjnych i szybkiego dostarczania najróżnorodniej
szych materiałów drukowanych w całym świecie.

Bibliotekarstwo polskie w minionym XXX-leciu towarzyszyło, współ
działało i przyczyniało się do społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Mło
de pokolenie bibliotekarzy nie zawsze sobie uświadamia, jak trudny był 
start bibliotekarstwa w pierwszych powojennych latach. Dziś jest ono 
bardzo rozbudowane. Mamy w kraju ponad 54 tysiące bibliotek z zasobem 
około 250 min książek, czasopism i innych materiałów. Zmieniła się i nie
pomiernie rozszerzyła publiczność czytelnicza bibliotek. Dziś bez przesa
dy możemy stwierdzić, że znakomita większość obywateli korzystała lub 
korzysta z usług bibliotek. I ten właśnie stan jest miarą nowoczesności 
naszego społeczeństwa. Dziesiątki miliardów książek i czasopism udostęp
nionych w minionym XXX-leciu uczniom i uczonjmi, inżynierom i tech
nikom, lekarzom, nauczycielom, robotnikom i rolnikom jest wkładem pol
skiego bibliotekarstwa w ogólny rozwój naszego kraju.

Biblioteka, spełniając określoną funkcję społeczną, pozostaje w ciągłej 
styczności z innymi instytucjami, a zvzlaszcza z księgarstwem i wydaw
nictwami. Jakość działania bibliotek w dużej mierze uzależniona jest od 
sprawności działania tych instytucji oraz od tego, w jakim stopniu uw
zględniają one w swoim działaniu potrzeby użytkowników bibliotek. Za
kres tych potrzeb powiększa się i różnicuje w związku ze zmianami, jakie 
zachodzą v/ strukturze oraz w unowocześnianiu różnych dziedzin naszego 
życia. Tempo tych zmian bardzo często wyprzedza możliwości bibliotek 
w zakresie rozbudowy usług informacyjnych, odpowiedniego ks.ztałtowa- 
nia księgozbiorów, szyjjkiego ich opracowywania oraz spravznego udostęp
niania. Toteż środowisko bibliotekarskie od dawna postuluje dokonanie 
gruntovznej analizy niedomogów współczesnego bibliotekarstwa oraz pod
jęcie odpowiednich środków zaradczych.

W 1973 roku z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Sztuki i Państwo
wej Rady Bibliotecznej i przy ich współudziale Biblioteka Narodowa opra
cowała Raport o stanie bibliotek polskich. Został on życzliwie przyjęty 
przez opinię publiczną i od razu stał się użyteczny przy planowaniu dzia
łań organów administracji państwowej sprawujących nadzór nad biblio
tekami. Przyjmując wnioski sformułowane w Raporcie podjęto szereg po
stanowień, vz tym międzyresortowych, między innymi vz sprawach po
większenia liczby ośrodków kształcenia bibliotekarzy na poziomie wyż
szym. Raport po raz pierwszy scharakteryzował stan naszego bibliotekar
stwa, zarówno jego osiągnięcia jak i braki. Wśród licznych wniosków, któ
re zostały w nim sformułowane, na pierwszym miejscu znalazł się postu
lat o konieczności programowania rozwoju całego bibliotekarstwa, według



jednolitej koncepcji organizacyjnej, stosownie do potrzeb społecznych. 
Podjęto szereg korzystnych dla dalszego rozwoju bibliotek decyzji.

W marcu 1974 r. Minister Kultury i Sztuki zlecił Bibliotece Narodo
wej opracowanie całościowego programu rozwoju bibliotekarstwa pol
skiego do 1990 r. W grudniu 1975 r. program taki został przedstawiony 
Państwowej Radzie Bibliotecznej w postaci wstępnego projektu, który 
już w takiej wersji został pozytywnie oceniony przez Radę i przekazany 
do recenzji oraz szerokiej dyskusji. Jest to pierwsza w dziejach biblio
tekarstwa polskiego próba określenia perspektywicznego rozwoju całego 
bibliotekarstwa w naszym kraju, na szerokim tle społecznych potrzeb 
adresowanych do bibliotek. Dlatego też pragnę szczególnie gorąco wyra
zić w imieniu Państwowej Rady Bibliotecznej oraz kierownictwa resortu 
serdeczne podziękowanie Dyrekcji Biblioteki i zespołowi jej pracowników 
za prace nad projektem programu.

Dobrze się stało, że dyskusja nad przyszłym kształtem polskiego bi
bliotekarstwa inauguruje rok bibliotek i czytelnictwa w naszym kraju. 
Z jednej strony dyskusja taka toczyć się będzie w atmosferze szczególne
go zainteresowania społeczeństwa sprawami bibliotek, z drugiej zaś — 
tak ważny jej przedmiot wzmagać będzie to zainteresowanie. Mamy na
dzieję, że wezmą w niej udział oprócz bibliotekarzy również przedstawi
ciele innych środowisk zainteresowanych sprawami książki.

Kierownictwo resortu oczekuje, że w wyniku dyskusji opracowany 
zostanie ostateczny tekst Programu, który będzie stanowić podstawę dla 
realizacji polityki bibliotecznej w najbliższych dziesięcioleciach. Można 
i należy oczekiwać, że w przyszłości Program ten będzie wzbogacony 
o nowe treści, które podyktuje teoria i praktyka biblioteczna. Program 
nie może być dokumentem opracowanym raz i na zawsze. Musi on być 
ciągle zmieniany i uzupełniany w miarę narastających potrzeb.

Potrzeby te będą się kształtowały pod wpływem przyspieszonego roz
woju społeczno-gospodarczego naszego kraju. W rozwoju tym do najważ
niejszych elementów dynamizujących działania bibliotekarskie wypada 
zaliczyć:
— upowszechnienie wykształcenia w zakresie szkoły średniej,
— wzrost liczby absolwentów szkół wyższych,
— wzrost czasu wolnego obywateli,
— podwyższenie stopnia zamożności szerokich kręgów społecznych.

Te i wiele innych czynników spowodują nie tylko wzrost liczbowy 
publiczności czytelniczej w naszym kraju, ale przyczynią się również do 
zróżnicowania zapotrzebowań na usługi biblioteczne. Wobec rozmiarów 
tych potrzeb i jednocześnie szybkiego tempa starzenia się wiedzy nau
kowej — udział bibliotek, niezależnie do funkcjonowania rynku księgar
skiego, będzie się stale powiększał. Świadomość tych zjawisk zmusza nas 
do trafnego wyboru węzłowych problemów bibliotekarstwa, które wyma
gają rozwiązania w najbliższym czasie.

Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 r. silnie akcentuje 
potrzebę zintegrowania działań bibliotek różnych typów i sieci. Autorzy 
Programu widzą również potrzebę integracji bibliotek z instytucjami 
o pokrewnych lub wiążących się zadaniach, takich jak: wydawnictwa, 
księgarnie, archiwa, muzea, ośrodki informacji oraz środki masowego 
przekazu. Potrzeba jednolitych działań w zakresie bibliotekarstwa wy
nika z bardzo prostego faktu, że współcześnie żadna, nawet najlepiej zao-



patrzona biblioteka sama nie jest w stanie zaspokoić różnorodnych za
potrzebowań czytelników. Jeżeli to uzasadnienie integracji bibliotekarstwa 
uznamy za właściwe, to wypada jeszcze dodać, że wszystkie biblioteki 
w naszym kraju stanowią dobro ogólnospołeczne mające służyć zaspoka
janiu potrzeb wszystkich obywateli. Słusznie autorzy Programu postulują 
integrację funkcjonalną bibliotek, bez naruszania dotychczasowych więzi 
organizacyjnych. Całe bibliotekarstwo rozumiane jako krajowy system 
biblioteczny powinno wspomagać działania pojedynczych bibliotek i z ko
lei każda biblioteka powinna współprzyczyniać się do optymalizacji dzia
łań całego bibliotekarstwa w społeczeństwie. Tak rozumiana integracja 
wymaga centralnego programowania rozwoju bibliotekarstwa, działania 
według określonej koncepcji, tworzenia sprzyjających temu rozwojowi 
warunków organizacyjnych, zapewnienia odpowiednich środków wpływa
jących na intensyfikację działań bibliotek wszystkich typów. Problem po
wołania ośrodka krajowego systemu bibliotecznego stanowi początkowy 
i zarazem najtrudniejszy element programowania rozwoju bibliotekarstwa 
w skali ogólnokrajowej. Te i szereg innych narzucających się problemów 
i pytań wymagać będą starannego przemyślenia i przedyskutowania.

Drugi, również bardzo ważny, zespół problemów dotyczy informacyj
nej działalności bibliotek. We współczesnej bibliotece usługi w tym zakre
sie urosły niepomiernie i wysunęły się na pierwsze miejsce przed gro
madzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów. Ta funkcja biblio
tek stała się też głównym przedmiotem działań wyodrębnionych instytu
cjonalnie służb infonuacyjnych. Wobec ogromnej produkcji wydawniczej 
w całym świecie i powiększających się zapotrzebowań społecznych na 
odpowiednio wyselekcjonowane wiadomości — sprawność działania bi
bliotek w tym zakresie będzie miała decydujący wpływ na społeczne 
efekty tej działalności w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki. W miarę 
jak biblioteki będą rozwijały i doskonaliły funkcje informacyjne, zanikać 
będą również przedziały pomiędzy biblioteką a ośrodkiem informacji. Ten
dencje integracyjne w tym zakresie są coraz silniejsze, inspirowane zarów
no przez bibliotekarzy jak przez zespoły służb informacyjnych. Znalazło 
to już wyraz w licznych wystąpieniach, a przede wszstkim w projekto
wanym krajowym systemie informacji. Dość powszechna świadomość 
Yzspólnoty celów, a nawet środków i metod pracy pozwala przypuszczać, 
że właśnie w programowanym okresie rozwoju bibliotekarstwa dokona 
się proces integracyjny obu służb. Takie są bowiem wymagania społecz
ne i do tego musimy intensywnie zmierzać. W projekcie Programu zary
sowano kierunki tych zmian.

Wreszcie trzeci zespół problemów określonych w Programie stanowią 
zagadnienia materialnego wyposażenia bibliotek. Do wyposażenia tego 
v/ypada zaliczyć w pierwszym rzędzie zbiory biblioteczne z całym zespo
łem spraw, które dotyczą samej produkcji książki, jej wyposażenia, wiel
kości nakładów, systemów rozprowadzania w handlu księgarskim, impor
tu wydawnictw zagranicznych i przydziału dewiz na te cele. Róvvnież 
ważnym zagadnieniem jest określenie specjalizacji zbiorów bibliotecznych 
i odpowiednie ich rozmieszczenie na terenie kraju. Rodzi się tu potrzeba 
badań nad stanem zaopatrzenia bibliotek naukowych w piśmiennictwo 
zagraniczne oraz nad usprawnieniem organizacyjnej strony importu. Ale 
nie tylko to. Istnieje również pilna potrzeba usprawnienia działalności 
informacyjnej o zasobach bibliotecznych, przyspieszenia opracowywania 
nowości krajowych i zagranicznych, które trafiają do bibliotek, szerszego
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zastosowania urządzeń technicznych, a tam gdzie to jest konieczne, także 
urządzeń zautomatyzowanych.

Problemy budownictwa bibliotecznego i odpowiedniego wyposażenia 
bibliotek w meble i sprzęt stanowią grupę problemów, które wymagać będą 
współudziału odpowiednich przemysłów i instytucji importu. Nowoczesne 
pomieszczenia i wnętrza, nowoczesne wyposażenie bibliotek — to prob
lemy, które umożliwiają stosowanie nowoczesnych metod pracy bibliote
karza, a przez to usprawniają obsługę czytelników. Program zawiera sze
reg szczegółowych propozycji oraz projektów rozwiązań organizacyjnych. 
Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że nie jest możliwe ustalenie jakie
goś wielkiego programu inwestycyjnego, ponieważ koszty realizacyjne ta
kiego programu wyniosłyby dziesiątki, j eżeli nie więcej miliardów złotych. 
Dlatego też należałoby ustalić priorytetowe budowy wielkich książnic nau
kowych, jak Biblioteki Narodowej, bibliotek uczelnianych, dużych bi
bliotek publicznych oraz niektórych innych. Należałoby poszukiwać rów
nież możliwości poprawienia sytuacji lokalowej bibliotek poprzez adapta
cję i wykorzystanie budownictwa wielkopłytowego jak również adaptację 
obiektów zabytkowych. Natomiast proponowane rozwiązania w zakresie 
unowocześniania wyposażenia bibliotek wydają się realne.

Wreszcie bardzo poważną grupę problemową stanowi kadra biblio
teczna. Najlepsze programy, dobre zaopatrzenie bibliotek i ich wyposa
żenie powinny znaleźć się w kompetentnych rękach. Różnorodne działa
nia, podejmowane w przeszłości przez administrację państwową przy ści-' 
słym współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, pozwo
liły na ukształtowanie się zawodu bibliotekarskiego. Mamy obecnie liczne 
ośrodki kształcenia bibliotekarzy na poziomie wyższyn^oraz wypróbowa
ne metody kształcenia w średnich szkołach bibliotekarskich. Jest tu jed
nak jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Departament Domów Kultury, 
Bibliotek i Stowarzyszeń Regionalnych oraz Departament Studiów Uni
wersyteckich Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, za
znaczyły swój wkład i przyczyniły się do powstania nowych ośrodków 
kształcenia bibliotekarzy na poziomie wyższym. Wypowiadały się również 
w sprawie nowego dwuwariantowego programu uniwersyteckiego kształ
cenia bibliotekarzy. Analizowały kilkakrotnie stan przygotowania zawo
dowego bibliotekarzy w sieci bibliotek publicznych, zabiegały ze skutkiem 
pozytywnym wokół regulacji płac dla pracowników podstawowej służby 
bibliotecznej, bibliotekarzy dyplomowanych i pracowników naukowo-ba- 
dav/czych zatrudnionych w dużych bibliotekach. Wszystkie te przedsię
wzięcia zmierzały do właściwego wykorzystania wykwalifikowanych kadr 
bibliotekarskich, zainteresowania zawodem ludzi z odpowiednimi predy
spozycjami oraz ze specjalistycznym wykształceniem, zwłaszcza w biblio
tekach naukowych — specjalnych. Zawód bibliotekarski już dawno prze
stał być cichą przystanią dla indywidualnej pracy bibliotekarza z książ
ką. Szerokie kręgi obywateli korzystających z bibliotek narzucają zupeł
nie inny rytm jego pracy, wciągając go do czynnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym, politycznym, naukowym określonych środowisk, w których 
działa biblioteka. Toteż właściwy dobór kandydatów do zawodu staje 
się zagadnieniem bardzo ważnym, które powinno znaleźć się w progra
mach badań bibliotekoznawczych.

Oczekujemy, że bibliotekoznawstwo polskie podejmie szereg proble
mów sformułowanych w programie rozwoju bibliotekarstwa, że wykorzy
sta nagromadzone w przeszłości doświadczenia krajowe i zagraniczne. Na-



Fot. Jerzy Maj.
Ogólne tezy sformułowane podczas wrocławskiej narady dyrektorów przez Wice
ministra Kultury i Sztuki Józefa Fajkowskiego ujął w konkretne postulaty...

leżałoby oczekiwać, że prace badawcze prowadzone nad organizacją bi
bliotek publicznych i czytelnictwem powszechnym w Instytucie Książki 
i Czytelnictwa będą uzupełnione badaniami nad funkcjonowaniem biblio
tek naukowych i szkolnych i że ta ważna problematyka znajdzie się w pro
gramach uniwersyteckich instytutów bibliotekoznawczych oraz w dużych 
bibliotekach naukowych i publicznych.

Przedstawiony Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego będzie przez 
najbliższe miesiące twórczo dyskutowany przede wszystkim w środowi
skach bibliotekarskich. Program ten powinien stać się dzirfem tego środo
wiska, wytyczną jego działania. Powinien on pomóc przekształcić biblio
teki w żywe ośrodki, twórczo i jeszcze bardziej dynamicznie uczestniczą
ce w rozwoju kultury, nauki, oświaty i gospodarki narodowej, w’ podno
szeniu naszego społeczeństwa na wyższy poziom jego uczestniczenia w bu
dowaniu materialnego i duchowego dorobku narodu i ludzkości.

Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do korzystania 
ze zdobyczy kultury i do twórczego udziału w rozwoju kultury narodowej.

art. 73 Konstytucji PRL
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Fot. Jerzy Maj.
... i wytyczne działania wicedyrektor Departamentu Domów Kultury, Bibliotek 
i Stowarzyszeń Regionalnych Ministerstwa Kultury i Sztuki, Edward Pallński.

JERZY MAJ
Instytut Książki i Czytelnictwa
Warszawa

Z NOWEJ PERSPEKTYWY

Refleksje z wrocławskiej narady dyrektorów

W dniach 27—28 stycznia odbyła się narada dyrektorów bibliotek 
wojewódzkich we Wrocławiu, zorganizowana przez Departament Domów 
Kultury, Bibliotek i Stowarzyszeń Regionalnych Ministerstwa Kultury 
i Sztuki.

Wielogodzinna dyskusja w toku pierwszej w powiększonym gronie 
narady dyrektorów bibliotek wojewódzkich — nasuwa szereg refleksji 
o różnym charakterze i znaczeniu. Głównym spostrzeżeniem, które mu- 
siało nasunąć się chyba wszystkim obecnym, spostrzeżeniem porządku
jącym wszystkie pozostałe — jest oczywista konieczność przyjęcia nowej 
perspektywy w patrzeniu na zagadnienia organizacji sieci bibliotek pub
licznych w naszym kraju.

Tego nowego punktu widzenia — trzeba to wyraźnie powiedzieć — 
jeszcze nie mamy, a ściślej: nie mamy jednego wspólnego punktu widze
nia. I raczej nie należy oczekiwać, że da się on ustalić w toku jednej 
z zapowiadanych na ten rok — narad. Wymaga to znacznie dłuższego
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okresu, w którym może nastąpić proces polaryzacji poglądów oraz... zbli
żenia działań praktycznych. Przypomnijmy, że wypracowanie mniej wię
cej jednolitej koncepcji organizacyjnej bibliotek w poprzedniej struktu
rze administracyjnej było procesem trwającym kilkanaście lat i dopiero 
na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przybrało kształt 
usystematyzowanych zasad organizacyjnych, zaakceptowanych na Sesji 
Naukowej SBP w Olsztynie w 1971 r.

Niedawna reforma układu administracyjnego nie jest pierwszą na 
przestrzeni powojennego trzydziestolecia. Wprowadzenie struktury gro
madzkiej (1954), akcja komasacji gromad (1962—1965) — żeby wspom
nieć najważniejsze — także pociągały za sobą konieczność przystosowa
nia sieci bibliotek publicznych do nowego układu. Działaniom tym towa
rzyszyły również niepokoje o przyszłe rezultaty organizacyjne. Dotych
czasowe doświadczenia dowodzą, że nic złego nie wynikło, niektóre zaś 
zmiany przyniosły bardzo poważny zysk: wprowadzenie dużej liczby ma
łych gromad i towarzyszące temu hasło ,,biblioteka w każdej gromadzie" 
— przyniosło bardzo szybki i poważny przyrost liczby placówek, zaś 
późniejsza akcja komasacyjna gromad pozwoliła na stworzenie zaczątków 
sieci bibliotecznej w obrębie gromady (biblioteka gromadzka, filie, 
punkty biblioteczne).

Mam wrażenie, że właśnie wynikająca z wcześniejszych doświadczeń 
świadomość, że nie ma takich zmian w układzie administracyjnym, któ
rych przy umiejętnym postępowaniu nie można by wykorzystać dla po
prawienia sytuacji bibliotek — legła u podstaw stoickiego spokoju, z ja
kim do nowej sytuacji odnieśli się dyrektorzy bibliotek w „starych" wo
jewództwach. Charakterystyczna w tej mierze była przede wszystkim wy
powiedź dyrektora z Opola, Romana Sękowskiego, która spro
wadzała się do stwierdzenia: nie ma już powiatowych bibliotek, ale są 
biblioteki gminne: silne, średnie i słabe; wobec tego będziemy współpra
cować bezpośrednio z najsilniejszymi gminami, jak najszybciej postaramy 
się wzmocnić średnie, przede wszystkim przez zasilenie ich kadrą byłych 
bibliotek powiatowych, a poza tym cały wysiłek skupimy na pomocy dla 
bibliotek najsłabszych, w razie konieczności nawet początkowo zastępując 
je w niektórych funkcjach i zadaniach.

Sądzę, że w ujęciu perspektywicznym, w planowaniu wielo
letnim, takie podejście musi stać się zasadą dla wszystkich 
województw. Jedne, jak opolskie, mogą sobie pozwolić na wcześniejsze 
realizowanie takiej koncepcji, inne — szczególnie spośród nowo utworzo
nych województw — muszą zapewne przejść przez okres trudnych proce
sów integracyjnych, scalających różne tradycje i formy organizacyjne, 
jakie znalazły się w obszarze nowo powstałego województwa. Ale zało
żenie docelowe nie może być inne niż to, że biblioteki gminne muszą 
stać się bezpośrednim partnerem bibliotek wojewódzkich.

Nie chodzi tu tylko o to, że jest to zgodne z ogólną koncepcją roz
woju społeczno-gospodarczego kraju, nakreśloną przez najwyższe władze 
partyjne i państwowe, lecz także o to, że taka koncepcja jest bardziej 
właściwa, efektywniejsza dla samego bibliotekarstwa wiejskiego. Sieć bi
bliotek publicznych na wsi — nie negując jej ogromnego dorobku — 
była dotychczas nastawiona na obsługę wsi będących siedzibami biblio
tek i — nielicznych — filii. Zagadnienie to, dokładnie zbadane i opi
sane, było też sygnalizowane w dyskusjach na sesjach naukowych SBP
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Fot. Jerzy Maj.
Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali rozważań kierownika 
Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, Jadwi
gi Kołodziejskiej, nad przyszłym modelem bibliotekarstwa 

polskiego.

W Olsztynie (w 1971 r.) i w Puławach (w 1974 r.), gdzie z tro
ską wskazywano, że w kręgu działania bibliotek i filii na wsi znajduje 
się nie więcej niż 20—30 procent ogółu mieszkańców wsi.

Dotarcie z książką biblioteczną do wsi i przysiółków peryferyjnych 
wymaga stworzenia silnej i sprawnej sieci bibliotecznej w podsta
wowym układzie osadniczym, a tak się szczęśliwie składa, że na ogół 
nowe jednostki gminne obejmują naturalne układy osadnicze z silniej
szym lub słabszym ośrodkiem więzi społeczno-gospodarczej w siedzibie 
biblioteki gminnej. Punkty biblioteczne w perspektywie najbliższego dzie
sięciolecia muszą być sprowadzone do roli instrumentu uzupełnia
jącego, lecz nie zastępującego bibliotek i filii. Przy naturalnej, a przy 
tym wspieranej przez administracyjne i ekonomiczne działania Państwa, 
tendencji do stopniowej koncentracji osadnictwa i zanikania reliktowych 
form osadnictwa rozproszonego i drobnoskupionego oraz przy dynamicz
nym rozwoju motoryzacji indywidualnej — sfera działalności punktów 
bibliotecznych będzie się stopniowo kurczyć aż do rozmiarów zjawiska 
marginalnego. Proces ten potrwa zapewne lat kilkanaście, ale jest nie
uchronny, jako zjawisko towarzyszące w sposób konieczny procesom szyb
kiej industrializacji oraz równoczesnego unowocześniania i socjalizacji 
gospodarki rolnej.

W konsekwencji perspektywicznie musimy widzieć sieć bi
bliotek publicznych w rejonach pozamiejskich jako powiązany funkcjonal
nie zespół: biblioteka gminna, liczne i zróżnicowane wielkością filie oraz 
— punkty biblioteczne, ale jako podrzędne dopełnienie układu w szcze
gólnie złożonych warunkach tópograficzno-osadniczych. Biblioteki gmin
ne muszą (a moim zdaniem — także mogą) przejąć z czasem większość 
funkcji w zakresie organizacyjnego i merytorycznego kierowania siecią 
biblioteczną w gminie.
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To — w dalszej perspektywie, a co na dziś i na jutro?
Wiele złożonych i trudnych problemów trzeba będzie rozwiązywać 

w praktyce codziennej. We wszystkich województwach dużą trudnością 
jest objęcie działalnością instrukcyjną bibliotek gminnych. A jeszcze fi
lie... W wielu województwach nie jest obecnie możliwe bezpośred
nie kierowanie siecią przez bibliotekę wojewódzką. Dlatego też pozosta
wienie na okres przejściowy części funkcji biblioteki wojewódzkiej w daw
nych bibliotekach powiatowych w formie różnie ukształtowanych oddzia
łów terenowych bibliotek wojewódzkich — jest sposobem działania, który 
zdaje się zapewniać względnie łagodne przejście od poprzedniej do przy
szłej struktury organizacyjno-funkcjonalnej sieci. A kwestia łagodnego, 
płynnego przejścia przez fazę reorganizacji jest sprawą ważną. Biblioteki 
i czytelnictwo niedobrze znoszą gwałtowne zmiany i perturbacje. Nie jest 
to, jak mniemają niektórzy, kwestia rzekomych zachowawczych skłonno
ści bibliotekarzy, lecz pochodna pewnych ogólnych prawidłowości psy
chospołecznych. Biblioteki, jako instrument kultury, stanowią część nad
budowy, która zawsze ulega przekształceniom wolniej i wykazuje więk
szą inercję niż elementy bazy. Przypominam to truistyczne twierdzenie 
świadomie, gdyż niestety, pomimo iż tak elementarne, jest pomijane nie
kiedy przez terenowych działaczy sfery zarządzania gospodarką, co w kon
sekwencji prowadzi do prób mechanicznego, pospiesznego „upodabniania” 
struktury placówek kultury do schematów jednostek gospodarczych i ad
ministracyjnych. Działania takie powodują niekiedy poważne załamania 
działalności kulturalnej, w tym także w sferze upowszechniania Itsiążki, 
która — jak rzadko bywa z innymi — jest uwikłana w splot nawyków 
czytelniczych i tradycji wypracowanych przez pokolenia.

Eksperymentowanie jest jedną z form ulepszania działań w każdej 
dziedzinie, jest potrzebne także w sferze kultury. Z jednym zastrzeże
niem: w tej dziedzinie konieczna jest maksymalna ostrożność i rozwaga, 
bowiem nieprzemyślane eksperymentowanie — jak to wiemy z licznych 
przykładów i jak to ujawniło się niejednokrotnie we wrocławskiej dysku
sji — zawsze grozi zaprzepaszczeniem poprzedniego dorobku. Najpew
niejszym środkiem zapobiegającym niewłaściwym poczynaniom w tej dzie
dzinie jest każdorazowe odwoływanie się do opinii fachowców. Dlatego 
też z ogromną satysfakcją przyjmowali zebrani zawarte w wystąpieniach 
wiceministra kultury, dr. Józefa Fajkowskiego oraz kierownict
wa Departamentu Domów Kultury, Bibliotek i Stowarzyszeń Regional
nych — zapewnienia o zamiarze częstych konsultacji i wymiany doświad
czeń w toku dalszych spotkań dyrektorów bibliotek — praktyków, a także 
zapowiedź maksymalnego wykorzystania prac badawczych i teoretycz
nych Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej oraz uni
wersyteckich ośrodków bibliotekoznawczych.

Zmiany w układzie administracyjnym kraju i zasadach zarządzania 
zrodziły dla bibliotek publicznych nowe perspektywy. Określenie tych per
spektyw, sprecyzowanie i przybliżenie — wymaga wielu wysiłków, ale 
jest realne i obiecujące nowe możliwości. Wydaje się, że narada wrocław
ska, pierwsza możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń w nowej 
sytuacji, rozproszyła znaczną część wątpliwości i nakreśliła podstawowe 
kierunki działania.
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HENRYK BARANOWSKI
Biblioteka Główna
Uniwersytetu im. M. Kopernika .
w Toruniu

RSW „PRASA-KSIĄ2KA-RUCH” A BIBLIOTEKI

Cennik dzienników i czasopism ZSRR na lata 1975-1976, jaki wydało w 1975 r. 
Biuro Kolportażu VZydawnictw Zagranicznych RSW ,,Prasa-Książka-Ruch” i z ja
kiego biblioteki świeżo korzystały przy zamawianiu prenumerat na rok 1976, nie 
różni się niczym od poprzednich wydań, tzn. ilość błędów i usterek jest ta sama 
i raczej wzrastająca wraz z objętością Cennika. Sytuacja powtarza się z roku 
na rok i korzystający z tego Cennika 'wcis^ż są niedostatecznie i błędnie informo
wani o oferowanym zestawie czasopism radzieckich. Chodzi tu głównie o dwie 
sprawy:

1) tytuły czasopism podawane są niedokładnie albo błędnie,
2) układ tematyczny Cennika jest niewłaściwy i chaotyczny.
Najpierw główne zagadnienie. Transkrypcja fonetyczna prowadzi do niepo

rozumień, gdyż znielcształca iw mniejszym lub większym stopniu tytuł czasopisma 
i dowolnie stosowana doprowadza do dziwolągów w rodzaju; »Ekspłuatacja«, »Log- 
kaja atletika«, »Niejrofizjołogia«, »Szwejnaja promy szlęnnostc. Ponieważ w biblio
tekach stosuje się transliterację, należałoby ją stosować, a nie naginać cały Cennik 
do poziomu świetlic i klubów. Przekręcone i zniekształcone tytuły trudne są do 
zidentyfikowania, powodują domysły, trudności, nieporozumienia.

Nagminną usterką spisu alfabetycznego jest podawanie tytułu serii 
zamiast zasadniczego tytułu czasopisma. Rodzą się z tego dziw
ne tytuły, jak np. sEkonomiczeskaja (IAN)«, zamiast poprawnie; Izvestija Akad. 
Nauk, ser. Ekonomiceskaja. Albo inny przykład — »Geołogiczeskij otdieł«, co prze
cież nic nie znaczy, a powinno być; Bjulleten’ Mosk. Obscestva Ispyt. Prirody, Geolog. 
Otdel.

Rozdział podający czasopisma w układzie tematycznym jest najważniejszy, gdyż 
z niego się głównie korzysta. I tu zaskakuje ogromna ilość błędnie zaklasyfiko
wanych tytułów, panuje tu wręcz chaos.

Sprawa zasadnicza — jeśli jest rozdział pt. Czasopisma naukowe, to dlaczego 
poza jego nawiasem znalazło się aż tyle tytułów jak najbardziej naukowych? Oto 
niektóre tylko przykłady tytułów czasopism uznanych przez autorów Cennika za 
nienaukowe; poz. 73 — Vestnik Mosk. Univ., ser. Teorija naucnogo komunizmu; 182 — 
Vestnik Mosk. Unio., ser. Pravo; 183 — Izv. vyss. ućebnych zaved., ser. Pravovede- 
nie; 990 — Dengi i kredit; 996 — Planovoe chozjajstuo; 1005 — Vestnik statistiki; 
1038 — Izv. Timiriaz. Sel’skochozj. Akademii; 1083 — Voprosy ichtiologii; 1183 — 
Vestnik vysSej Skoly; 1210 — Archiv anatomii, gistologii i embriologii; 1262 — Vest
nik Akad. Medic. Nauk SSSR; 1361 — Sovetskie archivy.

Przykłady można by mnożyć, gdyż w Cenniku uznano niektóre dziedziny w ca-. 
łości za »nienaukowe«, jak medycyna, rolnictwo, pedagogika, bibliotekarstwo, kul
tura i sztuka. Są to oczywiste nonsensy i układ całej części tematycznej musi ulec 
zmianie, w tej bowiem formie, nie zmieniany od lat, kompromituje instytucję, któ
ra go wydaje.

Rozdział »Nauki techniczne» na s. 55 oferuje prenumeratę tylko (nie do -wia
ry!) 26 tytułów, z których szereg — notabene — zaliczyć trzeba do astronomii, 
fizyki, chemii czy matematyki. Czyżby w ZSRR tak mało ukazy\vało się czasopism 
technicznych? Oczywiście, że nie, ale w Cenniku rozparcelowano je pomiędzy prze
mysł, transport, łączność oraz czasopisma «naukowe®.
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Są też drobniejsze potknięcia w postaci niewłaściwego zaklasyfikowania poje
dynczych tytułów, np.: poz. 252 — Sovetskoe bibliotekovedenie jest w rozdz. VI, 
a powinno być tylko i jedynie w rozdz. XVI; 297 — Izv. Sev. Kavk., Techn. nauki 
zamiast w rozdz. VII, 1 — powinny być w rozdz. VII, 6; 483 — Astronomićeskij 
uest-nik zamiast w VII, 6 winien się znaleźć w VII, 2.

Wykaz skrótów nie jest wolny od usterek, brakuje w nim objaśnień, co ozna
czają WMU, su, sus, WDNCH, NFS.

Lektura Cennika wywołuje wrażenie zupełnego lekceważenia przez RSW „Pra- 
sa-Książka-Ruch” klientów, którym się daje co roku byle jaki informator (do te
go drukowany aż w 100 000 egz.). Lekceważenie to spotyka się niestety i na innym, 
o wiele ważniejszym odcinku pracy tej instytucji, chodzi mianowicie o realizację 
zamówień klientów. Czasopisma radzieckie nadchodzą z lukami, brakuje poszczegól
nych numerów, a wiadomo, że czasopismo niekompletne ma niewielką wartość. 
Sytuacja ta niepokoi od dawna pracowników nauki oraz bibliotekarzy. Ciekawe, że 
czasopisma otrzymywane przez biblioteki drogą wymiany, a więc bez pośrednictwa 
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, są nieomal bez braków i sytuacja jest tu nieporów
nywalna. Gdyby RSW tyleż inwencji i zabiegów wykazywała w realizacji zamówień, 
co w pozyskiwaniu prenumeratorów, klienci jej byliby bardziej usatysfakcjonowani.

Dla uzdrowienia sytuacji należałoby przede wszystkim wyeliminować w dosta
wie czasopism radzieckich do bibliotek naukowych dwóch pośredników: 
Centralę Kolportażu Prasy i Wydawnictw oraz Rejonowe oddziały RSW, w których 
brakuje pracowników na odpowiednim poziomie. Wysyłką tych czasopsim, ana
logicznie jak zachodnich, powinno się zająć wyłącznie Biuro Kolporta
żu Wydawnictw Zagranicznych w Warszawie, tak jak to miało miejsce przed laty. 
Oszczędności poczynione wówczas na tym „usprawnieniu” są iluzoryczne, tracą 
o wiele więcej klienci, a kompletność czasopism radzieckich pozostawia — jak do
tąd — bardzo wiele do życzenia. Dla dobra nauki sytuację tę należy zmienić.
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MIECZYSŁAW MAZURKIEWICZ 
Dzielnicowa Biblioteka Publiczna 
Wrocław —Psie Pole

SŁUŻBA INSTRUKCYJNO-METODYCZNA W NOWEJ SYTUACJI

Artykuł dyskusyjny

Dyskusję o pracy instrukcyjno-metodycznej możemy zacząć od nowa. Wprowa
dzona z dniem 1 czerwca 1975 roku reforma administracji państwowej spowodowała 
szereg zmian organizacyjnych i merytorycznych również w sieci bibliotek publicz
nych. Zmiany te dotyczą kilku odcinków pracy w bibliotece, szczególnie zaś działal
ności instrukcyjno-metodycznej. Dotychczasowe biblioteki stopnia powiatowego stały 
się obecnie bibliotekami miejskimi lub bibliotekami miasta i gminy, a gdzieniegdzie 
zamieniono je na oddziały wojewódzkich bibliotek publicznych. Straciły one charak
ter central dla określonego terenu, mimo iż szereg dotychczasowych funkcji będą 
jeszcze doraźnie pełnić, lecz już na innych zasadach organizacyjnych.

Bibliotekom wojewódzkim dochodzi szereg nowych zadań, z których na pierw
szym miejscu chciałbym wymienić sprawowanie nadzoru nad siecią 
bibliotek publicznych. Funkcja ta wiąże się z dwiema podstawowymi gru
pami czynności: kontrolą działalności podległych bibliotek oraz oceną placówek i za
trudnionych w nich pracowników. Jest to tylko pozornie niewiele, gdyż powstaje tu 
problem dyskutowany już ma łamach prasy zawodowej przy Innych okolicznościach: 
rejonizacja czy specjalizacja jako podstawa organizacyjna? a także w 
podtekście: instruktor ogólny czy instruktor-specjalista?

Za każdą z tych decyzji kryją się konkretne konsekwencje organizacyjne i me
rytoryczne. Odrębny dział instrukcyjny, czy instruktorzy w poszczególnych działach 
pracy, czyli pytanie: czy instruktor musi znać się na całości pracy biblioteki, czy też 
być wybitnym specjalistą od konkretnej czynności?

Osobiście wypowiadam się za całkowicie wyodrębnionym organizacyjnie działem, 
z własnym kierownikiem' oraz z konkretnie określonym'! zadaniami. Powołanie in- 
struktorów-specjalistów .w bibliotece wojewódzkiej budzi szereg zastrzeżeń i irodzi 
poważne niebezpieczeństwa. Niektóre z nich postaram się krótko przedstawić.

Pojęcie i n s t г u к t o r-s pecjalista jest pojęciem nieostrym'. Dzisiaj rozumie 
się przez nie instruktora pracującego w jednym z działów biblioteki wojewódzkiej, 
jutro będzie to prawdpodobnie osobny specjalista od klasyfikacji, od katalogowania 
alfabetycznego, od bibliografii regionalnej, od opisu bibliograficznego, od inwentary
zacji itp. Liczba .wyspecjalizowanych w poszczególnych czynnościach pracowników 
będzie równa lub prawie równa liczbie pracowników zatrudnionych w poszczegól
nych działach, a ich specjalizacja wynikać będzie z ustalonego w dziale zakresu 
czynności. Nie znaczy to, iż jestem wrogiem' specjalizacji w ogóle, czy szczegółowego 
zakresu czynności,' ale każdy „'specjalista od czegoś” będzie na własną rękę ukierun
kowywał pracę podopiecznych placówek, będzie zawsze uważał swój' odcinek pracy 
za najważniejszy i będzie egzekwował swoje zalecenia, .nie licząc się z możliwościami, 
czasem .nawet z potrzebami określonej biblioteki. W praktyce z WBP będą szły 
bardzo różne i specjalistyczne dyspozycje, w treści swojej .nawet słuszne, ale niezsyn
chronizowane, które w krótkim czasie mogą spowodować chaos w instruowanych 
bibliotekach. Tę wielodyspozycyjność koordynować musi albo kierownik biblioteki 
stopnia podstawowego, wpadając tym samym w nieunikniony konflikt z poszczegól
nymi instruktorami, albo też będzie to robił dyrektor WBP (lub wicedyrektor), ale
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zamieni się on wówczas na „wszechstronnego specjalistę”, nie mówiąc o tym, że 
zdezorganizuje mu to jego własną pracę.

Pr a ca żadnego działu nie jest i nie może być całkowi - 
cie autonomiczna i wyizolowana z całości instytucji. Zada
niem biblioteki wojewódzkiej jest czuwanie nad prawidłowością działania całej sieci 
bibliotek publicznych. Zadanie to może być realizowane tylko przy, zastosowaniu ra- 
cjonalnegO' systemu sprawowania opieki. Przy wąsko wyspecjalizowanym instruktażu 
kilku lub kilkunastu osób nikt w WBP nie będzie miał obrazu całokształtu pracy 
biblioteki, nikt inie będzie mógł się podjąć oceny pracy tej placówki i -jej pracowni
ków, gdyż WBP posiadać będzie szereg tylko wycinkowych elementów nierównoważ- 
nych, z których najczęściej nie da się zbudować ogólnej oceny. Ponadto^ wyjazdy 
instruktorów z różnych działów spowodują znaczne zwiększenie ilości tych wyjazdów, 
a co za tym idzie kosztów, przy znacznym — wibrew pozorom^ — obniżeniu efektyw
ności tych .wyjazdów.

Bibliotekarstwo publiczne, mimo całej swej złożoności, nie jest tak skomplikowaną 
dziedziną, aby jeden człowiek nie mógł opanować całości problematyki w ogólnych 
zarysach. Nie widzę w bibliotekach publicznych potrzeby tak daleko idącej specja
lizacji, szczególnie w zakresie odpowiadającym strukturze organizacyjnej wojewódz
kiej biblioteki publicznej. Trzeba bardzo uważać, aby przy wszystkich tych zabie
gach nie zgubić podstawowego celu naszej pracy, tj. czytelnika. 
Wydaje mi się, że znacznie korzystniejsze byłoby myślenie o specjalizacjach głównie 
z punktu .widzenia czytelnika — jego .potrzeb i obsługi. A swoją drogą, jeśli bibliote
karz w bibliotece miejskiej lub gminnej musi znać się na całości swojej pracy, to 
tym. bardziej instruktor wojewódzki może i powinien znać się również na tym, tylko 
lepiej.

Zasady organizacji i kierownictwa zakładają j ednok a.n a ł ow oś ć prze
biegu informacji między centralą (WBP) a siecią. W przeciwnym razie należy 
się liczyć z możliwością nieprawidłowego funkcjonowania obu tych ogniw. Powinna 
więc w praktyce obowiązywać żelazna zasada, że z WBP nie wychodzi do sieci nic 
bez wiedzy działu instrukcyjnego. Organizacyjnie można to rozwiązywać w różny 
sposób. Nie można dopuścić do tego, aby instruktor WBP dopiero w terenie dowie
dział się, jakie dyspozycje otrzymały biblioteki z jego macierzystej instytucji.

Byłem zawsze zwolennikiem rejonizacji opartej nie na kryte
riach formalnych, lecz merytorycznych. Obecnie, kiedy wszystkie 
lub większość bibliotek wojewódzkich otrzymała uprawnienia do sprawowania nad
zoru, wydaje ml się tym bardziej konieczne wprowadzenie rejonizacji. Wiąże się to 
bowiem z jednej strony z większą możliwością konkretyzacji zadań instruktora, z dru
giej zaś — z jego odpowiedzialnością przy podejmowaniu określonych przedsięwzięć 
w odniesieniu do podopiecznych placówek.

Nie jestem natomiast zwolennikiem sztucznego tworzenia specjalizacji instruk
torów w ramach działu. Powinna ona bowiem wynikać z indywidualnych zaintere
sowań .poszczególnych pracowników. Jeśli będą one przydatne dla pracy biblioteki 
— to dobrze, jeśli zaś nie — to swego rodzaju specjalizacja wyniknie sama z zakre
su czynności. Praktyka dotychczasowa wykazała, że sztucznie stworzona specjaliza
cja była po prostu fikcją. W niektórych wypadkach specjalizacja 
pokryje się z rejonizacją, np. instruktor do spraw czytelnictwa dziecię
cego, do spraw czytelnictwa chorych i bibliotek szpitalnych, do spraw współpracy 
z bibliotekami związkowymi itp.

Pragnąłbym, aby te wyrykowe uwagi dotyczące tak istotnego odcinka pracy 
bibliotek wojewódzkich spowodowały szerszą dyskusję wśród bibliotekarzy, szczegól
nie instruktorów.
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Na zakończanie chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę. Wydaje mi się, iż na
leżałoby postulować wprowadzenie okresowych spotkań (nie chcę tego nazywać szko
leniem)- instruktorów WBP poświęconych różnym problemom. Chodzi o to, aby stwo
rzyć dogodną płaszczyznę dyskusji, wymiany własnych doświadczeń i trudności, wza
jemnego poznania się. Pozwoliłoby to na znaczenie szybsze -przenikanie dobrych i war
tościowych przedsięwzięć dokonywanych w poszczególnych województwach i najczę
ściej nie wychodzących poza ich granice. Do tej pory mieliśmy 17 wiariantów działania 
w tym względzie, obecnie będziemy mieli 49.

Konwersatoria -takie mogłyby przyczynić się do sensownego ujednolicenia wielu 
czynności, jeśli byłoby to -korzystniejsze. Wydaje mi -się, że powinny się one odbywać 
raz względnie dwa razy w roku. Tematyki na pewno by nie zabrakło.

ZYGFRYD REKOSZ
Warszawa

BIBLIOTEKI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Opracowany w 1973 -r. Raport o stanie bibliotek polskich przedstawił zadania, ja
kie obecnie i w przyszłości powinny realizować biblioteki. Jednocześnie sformułował 
on postulat opracowania programu wszechstronnego rozwoju bibliotek pols-ki-ch, któ
rego realizacja umożliwiałaby im nadążanie za społeczno-gospodarczym -rozwojem 
kraju.

Wśród zgłoszonych w Raporcie postulatów -jeden doty-czył konieczności- widzenia 
wszystkich typów bibliotek jako części składowych- ogólnokrajowego systemu -biblio
tek, ponieważ łączą je liczne związki i dlatego nieodzowne jest skoordynowanie naj
ważniejszych poczynań w zakresie polityki bibliotecznej jako podstawowy warunek 
realizacji wielu stawianych bibliotekom zadań.

W Raporcie mów-i się o wszystkich -bibiotekach, ale -biblioteki związkowe zostały 
potraktowane marginesowo. Złożyło się na to kilka przy-czyn. Jedną z nich był fakt, 
że w czasie opracowywania Raportu biblioteki związkowe nie woh-odziły jeszcze 
w skład ogólnokraj-owegj sieci bibliotecznej. Dopiero uchwała Sekretariatu CRZZ 
z dnia 14 listopada 1973 r. wprowadziła je do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Fakt 
ten -upoważnia nas do poinformowania o aktualnym stanie organizacyjnym bibliotek 
związków- zawodowych.

Działając w bezpośrednim kontakcie z kierów,niotwami i organizacjami społeczny
mi macierzystych zakładów pracy, -biblioteki związkowe mogły wykorzystać i- wy
korzystują książkę jako narzędzie polityki wychowawczej, oświatowej i kulturalnej 
powiązanej z całokształtem procesów społecznych zachodzących w środowisku dane
go zakładu pracy, a będących skutkiem przeobrażeń społeczno-kulturowych, jakie do
konywały się i dokonują w naszym kraju.

Analiza pracy dobrze zorganizowanych i prowadzonych bibliotek pozwala stwier
dzić, że włączały się one aktywnie w każde działanie mające na celu rozwijanie 
świadomości socjalistycznej załóg, kształtowanie ich postaw społecznych, -podnoszenie 
poziomu oświaty i kultury zatrudnionych, zaspokajanie potrzeb poznawczych i roz
rywkowych ludzi pracy, pogłębianie i ukierunkowywanie ich zainteresowań rozbu
dzanych przez środki masowej informacji. -Tak więc biblioteki związkowe brały 
i biorą czynny udział w całościowym rozwoju kultury jednostek, gru-p i całego spo
łeczeństwa.

Był czas, kiedy mniej zorientowami działacze oświatowi negowali sens powoły
wania do życia- bibliotek związkowych, wysuwając jako argument fakt istnienia
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sieci bibliotek publicznych oraz rzekomo małą przydatność placówek związkowych 
dla rozwoju czytelnictwa. Słuszności tego drugiego stwierdzenia dowodzili porównu
jąc dane ilościowe obrazujące wyniki pracy placówek obu sieci — publicznej i związ
kowej.

Wielu z tych krytyków nie dostrzegało ogromnej roli wycbowawczo-popularyza- 
cyjnej omawianych placówek, których największym osiągnięciem było zdobywanie 
dla książki tych czytelników, którzy z własnej woli i chęci nigdy by nie trafili do 
biblioteki publicznej.

W Polsce Ludowej biblioteki związkowe stały się także pośrednikiem w proce
sie tworzenia się nowych środowisk robotniczych. Na terenie budowy wielkich 
ośrodków przemysłowych Nowej. Huty> Konina, Tarnobrzegu i wielu innych były 
ważnym czynnikiem przyspieszającym proces przeobrażeń społecznych, ekonomicz
nych, oświatowych i kulturalnych, w jakże niejednolitym środowisku pracowników 
budowlanych, a następnie chłopów — nowo kreowanych górników i hutników. Tę 
rolę po dziś dzień spełniają placówki działające w hotelach robotniczych przedsię
biorstw, które wznoszą ogromne obiekty przemysłowe, usytuowane nierzadko w znacz
nym oddaleniu od większych skupisk miejskich, a niekiedy w pustym polu.

Łatwy dostęp do biblioteki działającej na terenie zakładu pracy czy w niedalekiej 
odległości, możność uzyskania książki za pośrednictwem punktów bibliotecznych ofe
rujących ją bezpośrednio w hali fabrycznej, dostosowanie godzin otwarcia placówki 
do rytmu trzyzmianowej pracy zakładów, działalność księgonoszy, orgam.izowanie 
konsultacji dla pracowników uczących się — wszystko to umożliwia skrócenie dro
gi czytelnika do książki, zmniejsza ilość czasu zużywanego na poszukiwanie potrzeb
nej lektury. Więź bibliotekarzy z czytelnikami oparta niejednokrotnie na długolet
niej współpracy i wzajemnym zaufaniu umożliwia prowadzenie właściweji polityki 
uzupełniania zbiorów, bezpośredniej pracy z czytelnikami. Uwzględnianie potrzeb 
kształceniowych i zainteresowań osobistych członków załóg ułatwia pośredniczenie 
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, budzenie i rozwijanie wszechstronnych za
interesowań i aspiracji kulturalnych, które z kolei wpływają na rozwój wynalaz
czości i twórczy stosunek do wykonywanej pracy.

Współcześnie, kiedy coraz powszechniejsze staje się zrozumienie wychowawczej 
roli zakładów pracy, gdy wysiłek władz partyjnych i państwowych skierowany jest 
na znalezienie najlepszych rozwiązań różnych problemów natury ekonomicznej, spo
łecznej i moralnej, a podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego i zawodowego 
m. in. przez permanetne kształcenie staje się nakazem chwili — społeczna rola 
bibliotek związkowych jeszcze bardziej wzrasta.

W tej sytuacji wnikliwe przeanalizowanie stanu i potrzeb najbliższego robotni
czemu czytelnikowi ogniwa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej jest działaniem, któ
remu warto poświęcić nieco czasu i uwagi.

Organizacja sieci bibliotek związkowych

Dokumentami, które ustalały zasady organizowania i rozwijania działalności 
bibliotek związkowych, były między innymi: Instrukcja o organizacji bibliotek związ
kowych i ochranie majątku książkowego w związkach zawodowych z roku 1955 
(10 V 1955), niektóre punkty Uchwały Prezydium Rządu nr 941/55, zalecenia ORZ Z 
z 10 I 1959 r. (nr 6/8/11/59).

Określały one, że w skład związkowej sieci bibliotecznej, wchodzą następujące 
rodzaje placówek: biblioteki stałe, centrale księgozbioru ruchomego oraz punkty bi
blioteczne i księgozbiory podręczne zwane niezbyt prawidłowo bibliotekami 
podręcznymi.

Centrale księgozbioru ruchomego w okresie ubiegłych trzydziestu lat przecho
dziły dość burzliwe koleje losu. Raz rozwijały swoją działalność na wielką skalę.
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to znów ulegały likwidacji. Obecnie na terenie całego kraju działa 17 tego typu 
bibliotek, najwięcej' w związku zawodowym pracowników budowlanych (4)' i ko
lejarzy (4).

W myśl zarządzeń Instrukcji ‘biblioteki stałe miały być organizowane w przed
siębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy zatrudniających ponad 500 pracowni
ków. Warunkiem zorganizowania biblioteki stałej' było: 1) posiadanie odpowiedniego 
pomiesz'czenia do przechowywania książek oraz niezbędne wyposażenie biblioteczne, 
2) nie mniej niż 1000 tomów oraz fundusze na uzupełnianie księgozbioru, zakupywa
nie potrzebnych pomocy bibliotecznych, opłacanie bibliotekarza.

Uchwała Prezydium Rządu ,nr 941/55 określiła, że wydatki na utrzymanie i urzą
dzenie bibliotek związkowych oraz wynagrodzenie pracowników ma pokrywać admi
nistracja zakładu pracy.

Zakup i oprawa książek, prenumerata czasopism, organizacja imprez i propa
ganda czytelnictwa są opłacane przez związki zawodowe.

Jak widać z powyższego, zasady organizacyjno-prawne stanowiące podstawę roz
woju sieci bibliotek związkowych wcale nie były proste i nie ułatwiały pracy zatrud
nionym w tych bibliotekach osobom. A mimo to biblioteki związkowe w 30-leciu 
Polski Ludowej rozwijały się dynamicznie, osiągając w ostatnich latach wyniki, 
które ilustruje tabela 1.

Tabela 1

Rok Liczba *
bibliotek

Liczba
tomów

Liczba
czytelników

Liczba
wypożyczeń

1966
1970
1971
1972

5 157
4 981
6 194
6 251

10 490,2
12 591,5
15 576,0
17 247,6

1 369,7
1 572,2
1 801,0
1 925,4

18 071,5
21 613,5
23 261,0
24 111,6

• Wszystkie dane liczbowe w tysiącach.

Rozwojowi temu towarzyszyły trudności. Wynikały one z dowolności w interpre
towaniu przez terenowe ogniwa niektórych związków zawodowych przepisów Iristruk- 
cji z 1955 r., określających zasady organizacji związkowych placówek bibliotecznych, 
ze zbyt pochopnego podejmowania przez kierownictwa zakładów pracy i rady za
kładowe decyzji o organizowaniu bibliotek bez zapewnienia im warunków pra
widłowego działania, z nadawania tytułu biblioteki zestawom książek pozostawia
nych po pewnym czasie bez pomieszczenia i należytej' opieki.

Z wykazanej w 1972 r. ogólnej liczby 6251 bibliotek stałych około 2500 należało 
zaliczyć do punktów biblioteczinych. Ich księgozbiory nie przekraczały 1000 tomów, 
nie były systematycznie uzupełniane, nie posiadały odpowiedniego lokalu i facho
wej obsługi.

W ostatnich latach wystąpiło zjawisko jeszcze bardziej niepokojące. W czasie 
łączenia i przekształcania zakładów pracy w wielkie kombinaty uległy likwidacji 
nawet dobrze pracujące biblioteki, a ich księgozbiory zaczęły tułać się po piwni
cach lub strychach. Podobnie dzieje się w przedsiębiorstwach i zakładach, które 
przystąpiły do modernizacji swych urządzeń i pomieszczeń.

Zaistniała więc konieczność przeprowadzenia dokładnej rejestracji bibliotek 
związkowych. Tylko jasny i prawdziwy obraz sytuacji i warunków pracy tych waż-
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nych placówek działalności oświatowej związków zawodowych umożliwiał wytycze
nie prawidłowych kierunków dalszego ich rozwoju i doskonalenia pracy. Tym har
dziej, że biblioteki związkowe zlokalizowane poza zakładami pracy, np. w zakładowych 
placówkach kulturalno-oświatowych, działają jako biblioteki otwarte, udostępnia
jące swoje zbiory okolicznym mieszkańcom. Dla planowego rozmieszczenia na terenie 
danej jednostki terytorialnej wszystkich placówek bibliotecznych działających 
w obrębie miasta, powiatu czy województwa potrzebny jest dokładny obraz ich 
faktycznej lokalizacji.

Jednym z ważniejszych przedsięwzięć związków zawodowych w 1974 r. był 
powszechny przegląd bibliotek związkowych przeprowadzony przy wydatnej pomocy 
bibliotek wojewódzkich i powiatowych. Nie była to pierwsza współpraca. W la
tach ubiegłych niektóre wojewódzkie rady związków zawodowych razem z woje
wódzkimi bibliotekami publicznymi przeprowadzały na swoim terenie analizy stanu 
i działalności tamtejszych bibliotek związkowych. Szczególnie żywa i owocna stała 
się współpraca wojewódzkich rad związków zawodowych i wojewódzkich i miejskich 
bibliotek publicznych w Poznaniu, Kielcach, Krakowie i Wrocła
wiu. W czasie przeglądu, a następnie przy opracowywaniu analizy jego wyników 
jeszcze bardziej zacieśniła się więź bibliotek publicznych i związkowych, bardziej 
powszechne stało się przekonanie, że placówki te wzajemnie się uzupełniają, że po
winny koordynować swoje plany i wszelkie poczynania, bowiem służą jednemu ce
lowi, którym jest rozwój czytelnictwa...

Terminowość nadesłania oraz jakość opracowanych przez poszczególne wojewódz
twa analiz wyników przeglądu ujawniła występowanie pewnej zależności, a mianowi
cie: im większe jest zainteresowanie miejscowej biblioteki wojewódzkiej sprawami 
popularyzacji czytelnictwa w środowiskach robotniczych, tym. wnikliwsze, głębsze 
i bardziej konstruktywne są owe analizy i wysuwane na ich podstawie wnioski.

Stan ilościowy i organizacja

W wyniku możliwie dokładnego przeglądu wszystkich wykazywanych w staty
stykach bibliotek związkowych danych ustalono, że w 1973 r. było w Polsce 2597 
bibliotek związkowych, z tego 2555 bibliotek zakładowych, 41 bibliotek międzyzakła
dowych, 17 central księgozbioru ruchomego (CKR), 9 bibliotek połączonych z pla
cówkami innych sieci oraz 25 bibliotek w zakładowych ośrodkach wypoczynkowych. 
Ponadto stwierdzono istnienie w zakładach pracy 4621 punktów bibliotecznych, 
z których 3004 prowadzą biblioteki zakładowe, 1147 — CKR, a 470 — biblioteki 
publiczne.

Trudno określić strukturę organizacyjną sieci bibliotek związkowych, ponieważ 
dopiero się ona tworzy. Biblioteki stałe działają w zakładach, pracy, zakładowych 
placówkach kulturalnych, ośrodkach wypoczynkowych, hotelach robotniczych. Pro
ponuje się wprowadzenie następującego systemu obsługi czytelniczej w zakładach 
pracy:

Wojewódzkie biblioteki związkowe, wyznaczone spośród najlep
szych bibliotek związkowych w danym regionie, posiadają uprawnienia instrukta- 
żowo-kontrolne w stosunku do bibliotek związkowych w województwie, ściśle współ
działają z Wojewódzkimi Radami Związków Zawodowych oraz Wojewódzkimi Bi
bliotekami Publicznymi i pełnią z ich ramienia funkcje nadzoru nad bibliotekami 
związkowymi.

W wyjątkowych Wypadkach mogą być organizowane i prowadzane na wniosek 
zarządów głównych poszczególnych związków zawodowych tzw. centrale 
księgozbioru ruchomego, działające przy oddziałach tegoż związku.

22



Prowadzenie przez związki branżowe central księgozbioru ruchomego napotyka 
poważne trudności natury finansowo-organizacyjnej. Znacznie dogodniejsze jest ko
rzystanie przez male zakłady pracy z księgozbiorów znajdujących się w najbliż
szym sąsiedztwie bibliotek publicznych. Potrzebne jest tylko dokładniejsze określe
nie zasad współpracy obu placówek.

Naczelny nadzór nad związkowymi bibliotekami sprawuje Central
na Rada Związków Zawodowych. Ona też w porozumieniu z zarzą
dami głównymi poszczególnych związków branżowych wytycza kierunki działania 
tych bibliotek.

Nad prawidłową realizacją zadań bibliotek czuwają wojewódz
kie rady związków zawodowych oraz zarządy główne związków 
branżowych.

Bezpośredni nadzór nad związkową biblioteką zakładową sprawuje 
w dużych zakładach pracy konferencja samorządu robotniczego, 
w mniejszych — rada zakładowa i kierownictwo zakładu pracy.

Nadzór merytoryczny i opiekę fachową nad bibliotekami 
związkowymi sprawują — zgodnie z porozumieniem zawartym w tej sprawie mię
dzy Ministerstwem Kultury i Sztuki a Centralną Radą Związków Zawodowych 
z dnia 29 VII 1961 r. — wojewódzkie biblioteki publiczne.

Działalność bibliotek związkowych jest częścią sMadową prowadzonej w zakła
dach pracy działalności kulturalno-oświatowej. i — zgodnie z obowiązującymi prze
pisami — jest finansowana z zakładowego funduszu socjalnego oraz z funduszy 
związkowych.

W okresie przeprowadzania przeglądu 2597 bibliotek związkowych miało księ
gozbiory liczące 11 526,7 tys. wol. Jako placówki typu oświatowego 'biblioteki związ
kowe gromadzą księgozbiory o charakterze uniwersalnym. Dominuje w nich litera
tura piękna dla dorosłych, w której duży procent stanowią pozycje zaliczane do lek
tury obowiązkowej i zalecanej.. Biblioteki związkowe bowiem — szczególnie większe 
— udzielają pomocy pracownikom uczącym się w szkołach, wieczorowych i zaocz
nych oraz pracownikom studiującym na wyższych, uczelniach. Według danych uzy
skanych w czasie przeglądu ogólna liczba pracowników dokształcających się (w tych 
zakładach, w których działają analizowane biblioteki związkowe) wynosi 150,1 tys.

Stan ilościowy księgozbiorów bibliotek związkowych obrazuje pokazana na stro
nie 24 tabela 2.

W dziale literatury popularnonaukowej gromadzone są również książki z zakresu 
wiedzy technicznej, głównie jednak o charakterze bardziej ogólnym (wydawnictwa 
pod nazwą „Wiedza techniczna dla wszystkich”), a to dlatego, że zgodnie z istniejący
mi zarządzeniami we wszystkich zakładach pracy zatrudniających ponad 100 pra
cowników zorganizowane są — lub powinny być — ośrodki informacji naukowo-tech
nicznej, których podstawową częścią składową są biblioteki fachowe.

O tym, kto korzysta z księgozbiorów bibliotek związkowych, informuje tabela 3 
pokazana na stronie 24 (wszystkie dane w tysiącach).

Ogólna liczba wypożyczeń w roku wykazana jest jako 14 291 tys. wol., co daje 
mniej wiecej 13 wol. na jednego czytelnika. Nie jest to liczba dokładna. Przegląd 
nie dostarczył pełnych informacji dotyczących tak wszystkich wypożyczeń jak i wy
pożyczeń w poszczególnych działach literatury, ponieważ dość znaczna liczba biblio
tekarzy społecznych i kierowników punktów nie prowadzi statystyki, która pozwo
liłaby na uzyskanie wiarygodnych danych.

Z podanych wyżej liczb wynika, że na 6 tys. zakładów pracy w kraju zatrudnia
jących więcej, niż 500 pracowników przypadło 2597 bibliotek stałych, 1147 punktów 
bibliotecznych prowadzonych przez związkowe centrale księgozbioru ruchomego
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Tabela 2

Liczba 
zakładów 
zatrud

niających 
więcej niż 

500 pra
cowników

Liczba
bibliotek

związ
kowych

Liczba tomów 
(w tysiącach)

Liczba tomów na 
jednego

literatura piękna dla literatura
popularno
naukowa

literatura
społeczno-
polityczna

ogółem czytelnika pracow
nikadorosłych dzieci

Ok. 6 000 2 597 7 559,4 1 355,2 1 380,2 808,5 11 526,7 10,7 2,1

Tabela 3

Liczba czytelników

ogółem robotników
pracowników

pionu
inż.-tech.

pracowników
administracji

rencistów
i członków

rodzin
dzieci

do lat 14
innych spoza 
zakładu pracy

1 090,1 445,0 128 224,6 80,9 119 102,8



1 470 punktów zorganizowanych przez biblioteki publiczne. Oznaczałoby to, że 
w zdecydowanej większości średnich i dużych zakładów pracy istnieje otoczona 
opieką kierownictwa tych zakładów działalność biblioteczno-czytelnicza. Sprawa jed
nak nie przedstawia się ani tak prosto, ani tak dobrze.

Pewna, dość zresztą znaczna liczba bibliotek działa w zakładach zatrudniających 
mniej niż 500 pracowników, podczas gdy w zakładach niekiedy nawet dużych brak 
jest biblioteki, beletrystycznej (do takiego stanu przyznało się w czasie przeglądu 
499 większych zakładów pracy, które figurowały w statystykach jako posiadające 
biblioteki), 86 spośród wizytowanych większych zakładów nie posiada także i biblio
teki fachowej.

Nie dowodzą zainteresowania ani życzliwej opieki kierownictwa niektórych ma
cierzystych zakładów pracy warunki, w jakich działają związkowe placówki biblio
teczne. Tabela 4 (na s. 27) przedstawia, w jakim stopniu zakłady pracy wypełniły 
obowiązki wobec swoich bibliotek.

Z bibliotek, które posiadają własne pomieszczenia, aż 760 wymaga niezwłocznego 
przeniesienia ich do innego lokalu. Z 722 bibliotek, które własnego wydzielonego po
mieszczenia nie mają, 85 działa na korytarzu, a 261 w warunkach sprzecznych 
z podstawowymi zasadami pracy tego typu placówek. I wcale nie jest regułą, że to 
małe zakłady pracy nie są w stanie zapewnić swoim bibliotekom warunków pracy. 
Niejednokrotnie w dużych zakładach kierownictwo podejmuje decyzje niszczące wie
loletni. dorobek zasłużonej biblioteki, jak to miało ostatnio miejsce w bydgoskiej 
„Eltrze”.

We wnioskach wysuwanych podczas przeglądu proponowano, aby przyjąć jako 
obowiązujące minimum 100 m kw. powierzchni lokalu biblioteki.

Nie najlepiej przedstawia się sprawa wyposażenia bibliotek. Jest ono bardzo 
często stare, niefunkcjonalne, niedostateczne, uniemożliwia stosowanie wolnego do
stępu do półek. Ten stan tłumaczony jest często zarządzeniami ograniczającymi za
kup sprzętu i urządzeń dla placówek kulturalnych.

Niezwykle ważnym problemem w pracy bibliotek związkowych jest gromadzenie 
księgozbiorów. Są one bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, a ich zasobność 
w ogromnej mierze zależy od dobrej woli osób odpowiedzialnych za istnienie i dzia
łalność bibliotek. Tam, gdzie kierownictwo zakładu, władze partyjne i związkowe 
w pełni rozumieją i doceniają wychowawczo-kształceniową funkcję książki i w bi
bliotece widzą sprzymierzeńca w działaniu społecznym, biblioteka traktowana jest 
jako integralna część składowa zakładu pracy, jako jego elementarne wyposażenie. 
Tam- też biblioteki posiadają już wielotysięczne księgozbiory i prowadzą szeroką 
działalność.

Na zakup książek organizacje związkowe wydawały co roku milionowe sumy. 
W 1973 r. wysokość kwot wydatkowanych na ten cel wyniosła 19 314,5 tys, zł 
(w 1972 Г. 17 413,5 tys. zł). W jednym tylko województwie kieleckim, gdzie działa 
186 bibliotek związkowych, w 1972 r. wydano na zakup książek 913 952 zł, a w 1973 r. 
zakupiono 37 963 tomy, których koszt wyniósł 967 043 złote. Jednak dokładne bada
nia wykazały, że na ogólną ilość 186 bibliotek związkowych z terenu woj. kieleckie
go aż 14 nie dokonało ani razu zakupu, 28 .bibliotek dokonało zakupu książek 
od 1 do 3 razy w roku, a tylko .połowa placówek kupuje książki częściej niż 5 razy 
w roku. I pod tym względem biblioteki z terenu Kielc nie są wyjątkiem.

W myśl nowych zarządzeń określających zasady organizacji i działania biblio
tek związkowych zakłady pracy w jeszcze większym, niż dotychczas stopniu decy
dować będą o losach i rozwoju tych bibliotek. Mają one zapewnić bibliotekom lo-
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kal i jego wyposażenie w odpowiedni sprzęt biblioteczny, oświetlenie, ogrzewanie 
i utrzymanie czystości’ oraz zatrudnianie i opłacanie bibliotekarzy, zgodnie z obowią
zującą siatką płac. Z funduszu socjalnego wydatkowane będą także kwoty na 
książki.

Działacze związkowi i współdziałający z nimi bibliotekarze sieci bibliotek pub
licznych postulują, aby formalnie określić wysokość kwot przeznaczonych, na uzu
pełnienia księgozbiorów jako 10 zł na jednego zatrudnionego i doprowadzić zasob
ność zbiorów bibliotek do takiego stanu, aby wypadało po 3 książki na 1 pracownika.

Opracowanie zbiorów w bibliotekach dużych, o kwalifikowanej obsadzie nie 
budzi na ogół zastrzeżeń. Najczęstszym mankamentem jest rezygnacja z klasyfikacji 
zbiorów. Stąd powtarzanie się od dawna postulowanego wniosku o spowodowanie 
przez resort kultury drukowania na .nowych książkach znaku klasyfikacji .dziesięt
nej, a przy wprowadzeniu zmian w klasyfikacji drukowanie gotowych kart kata
logowych, co uwalniałoby bibliotekai-zy od żmudnych i pracochłonnych .poprawek 
w katalogach.

Gorzej natomiast przedstawia się sprawa w bibliotekach małych (od 500 do 2000 
tomów), których jest 831, oraz w 252 zbiorach książek tułających się po zapchanych 
szafach, pozbawionych systematycznej opieki. Planowane przekazywanie ich w takim 
stanie większym bibliotekom, nastręczać będzie wiele trudności. Zachodzi więc po
trzeba przeprowadzenia w nich selekcji i opracowania katalogów.

Problemem bardzo niepokojącym jest fakt, że na ogólną liczbę 2597 bibliotek 
związkowych aż w 1152 nigdy nie przeprowadzono kontroli księgozbiorów. Dotyczy to 
przede wszystkim biliotek małych i najmniejszych. Niemniej, jednak wojewódzkie 
władze związkowe uznały przeprowadzenie selekcji we wszystkich tych bibliotekach 
za zadanie najpilniejsze.

Dla właściwego wykorzystania zasobów bibliotecznych, prowadzenia określonej 
polityki upowszechniania czytelnictwa ważną sprawą jest układ księgozbiorów. 
1454 biblioteki związkowe stosują u siebie numeryczny układ księgozbioru na rega
łach. Uniemożliwia on właściwe zaspokajanie potrzeb czytelnika, sprawia, że księ
gozbiory są wykorzystywane wyłącznie w partiach znanych bibliotekarzom. Uspra
wiedliwione jest to jednak .najczęściej szczupłością lokali bibliotecznych. Natomiast 
znacznie większym utrudnieniem w pracy jest brak w 952 .bibliotekach jakichkolwiek 
katalogów. 878 .bibliotek posiada katalogi alfabetyczne, a 609 — alfabetyczne i rze
czowe.

Szczupłość lokali powoduje także małe wykorzystywanie prenumerowanych 
przez biblioteki czasopism. Ogółem wpływa do związkowych placówek bibliotecznych 
rocznie 35 017 egz. czasopism .najrozmaitszych tytułów. Ale tylko przy 398 .bibliote
kach są czytelnie. Natomiast przy 31 placówkach są lo.kale przeznaczone na ten cel, 
ale nikt z nich nie korzysta, ponieważ brak jest etatu dla pracownika udostępniają
cego czasopisma i brak pomieszczenia na czytelnię.

Jak wynika z analizy liczb uzyskanych w wyniku .przeglądu, usługi czytelnicze 
bibliotek związkowych są znaczne. Liczba ich czytelników zbliża się do 25 procent 
ogółu zatrudnionych (w Kielcach np. — 28,5 proc.); liczba czytających robotników 
blisko trzykrotnie przewyższa wskaźniki bibliotek publicznych (34 proc, w .Krakowie, 
41 proc, w Kielcach — 12 proc, w bibliotekach publicznych). Co zatem -powoduje 
występowanie tylu mankamentów w pracach z zakresu techniki bibliotecznej, jakie 
obowiązane są wykonywać wszystkie biblioteki, dlaczego tyle związkowych bibliotek 
nie rozwija się?
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Tabela 4

Ogółem
bibliotek

Biblioteki, które 
posiadają wydzielone 

pomieszczenie

Biblioteki Wyma
gające niezwłocznego 

przeniesienia 
do innego lokalu

Biblioteki nie mające 
własnego wydzielo
nego pomieszczenia

Biblioteki, których 
wyposażenie jest

estetyczne,
nowoczesne

niedostateczne

2 597 2 067 760 722 612 1 745

Tabela 5

Liczba bibliotekarzy

będących
pracownikami

posiadających wykształcenie

ogólne bibliotekarskie

podstawowe niepełne
średnie średnie niepełne

wyższe wyższe średnie niepełne
w^yższe wyższe

etatowymi ,
ryczałtowymi
społecznymi

98
115
69

194
223
111

955
699
398

77
75
31

50
48
31

299
49

7

38
14

2

23
5
5



о jakości pracy bibliotek, o rozwoju czytelnictwa w bardzo dużej mierze decy
dują bibliotekarze. Ich kwalifikacje, kultura ogólna, zaangażowanie, świadomość wy
chowawczej roli książki, dokładna znajomość środowiska i osobiste uczestniczenie 
w życiu zakładu pracy i jego załogi w dużym stopniu warunkują poziom pracy 
bibliotek i kształtowanie zainteresowań czytelniczych. Potwierdzają prawidłowość te
go stwierdzenia osiągnięcia bibliotek prowadzonych przez doświadczonych wielolet
nich bibliotekarzy w takich zakładach jak „Ursus”, Zakłady Metalowe Cegielskiego 
w Poznaniu, Huta „Stalowa Wola”, Huta im. Lenina w Krakowie, Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego im. Marchlewskiego w Łodzi, WSK w Mielcu, Kopalnia Węgla Bru
natnego w Koninie i w wielu, .wielu innych.

W liczbie 684 osób zatrudnionych w bibliotekach związkowych co najmniej od 
10 (niektórzy powyżej 20 i więcej) lat są bibliotekarze, których wiedza o proble
mie czytelnictwa w środowisku robotniczym jest ogromna.

Ogólnie jednak stan zatrudnienia w bibliotekach związkowych przedstawia się 
niezadowalająco. Od lat potwierdzały tę sytuację wszelkie analizy, z których wynika
ło, że liczba pracowników zatrudnionych w bibliotekach związkowych jest zbyt ni- 
slta i niezgodna z ustaleniami Instrukcji z roku 1955. Mimo wzrostu liczby książek 
i liczby czytelników od lat nie obserwuje się zwiększenia liczby etatów biblioteka
rzy. Kierownictwa zakładów pracy niejednokrotnie kierują do bibliotek ludzi zbęd
nych w produkcji, nie posiadających żadnych kwalifikacji do wykonywania tego 
rodzaju zajęć. Występuje także zjawisko likwidowania etatów pracowników biblio
tecznych.

Zjawiska takie w minimalnym stopniu występują w tych zakładach, których wła
dze resortowe doceniają znaczenie pracy wychowawczej wśród członków załóg, 
oraz w tych, których dyrektorzy mają za sobą przeszkolenie w Centralnym Ośrodku 
Kształcenia Kadr Kierowniczych.

Tabela 6

Liczba bibliotekarzy

ogółem
zatrudnionych

na pełnym 
etacie

na pół etatu lub 
na ryczałcie Społecznych

2 917 1 099 1163 655

Przygotowanie ogólne i zawodowe pracowników zatrudnionych w okresie prze
prowadzenia przeglądu w bibliotekach związkowych obrazuje tabela 5 (na stronie 27), 
a liczbowy stan zatrudnienia w tym okresie — tabela 6. Ponadto aktualnie 60 osób 
uczyło się w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym dla Dorosłych lub na 
Rocznym Państwowym Kursie Korespondencyjnym.

Zwiększenie liczby etatów umożliwiłoby prowadzenie większych placówek biblio
tecznych powstałych z połączenia bibliotek karłowatych oraz umożliwiło rozwój dzia
łania w bibliotekach o występujących rażąco niedoborach etatowych. Działacze, któ
rzy opracowywali wyniki analiz terenowych, proponowali, aby stosować jako zasa
dę: 1 etat na 300 czytelników. W projekcie dokumentu CRZZ nowelizującego In- 
strwkcję z 1955 roku określa się, że «liczba personelu bibliotecznego uzależniona jest
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od liczby pracowników zakładu, liczby czytelników oraz rodzaju i wielkości usług 
biblioteki, przy czym ;

— w zakładzie pracy zatrudniającym do 500 pracowników a posiadającym bi
bliotekę związkową wprowadza się stanowisko bibliotekarza,

— w zakładzie zatrudniającym więcej niż 500 pracowników, gdzie biblioteka ma 
nie mniej niż 200 czytelników i około 10 tys. wypożyczeń rocznie książek, czasopism 
i materiałów bibliotecznych, prowadzenie jej powierza się pracownikowi etatowe
mu,

— jeśli biblioteka posiada filie i punkty biblioteczne, obsadę personalną należy 
zwiększyć do 2-3 pracowników działalności podstawowej,

— w bibliotece związkowej, z której korzystają poza członkami załogi mieszkań
cy miasta, osiedla czy gminy, peronel biblioteki powinien ulec proporcjonalnemu 
zwiększeniu».

Sprawa zasad zatrudnienia jest obecnie — jak cały projekt dokumentu — żywą 
dyskutowana w środowisku działaczy oświatowych związków zawodowych. Po usta
leniu ostatecznej redakcji projektu treść jego skonsultowana będzie z Ministerstwem 
Kultury i Sztuki i niektórymi ministerstwami resortowymi.

Obok zagadnienia obsady personalnej bardzo mocno występuje problem niedo
statecznego przygotowania fachowego wielu bibliotekarzy j.uż zatrudnionych w bi
bliotekach związkowych. Zwiększa to potrzebę pomocy instrukcyjno-metodycznej 
i podniesienia poziomu kwalifikacji bibliotekarzy związkowych przez planowe i sy
stematyczne dokształcanie.

Pomoc, jaką w tym zakresie świadczą (na mocy porozumienia Ministerstwa Kul
tury i Sztuki z Centralną Radą Związków Zawodowych z 29 lipca 1961 r.) bibliote
ki publiczne, jest niewystarczająca. Z różnych zresztą przyczyn. Jedną z nich jest 
skromna obsada etatowa działów instrukcyjno-metodycznych bibliotek publicznych. 
Instruktor wojewódzkiej czy miejskiej' biblioteki publicznej ma służyć pomocą nie 
tylko działającym na danym terenie bibliotekom związkowym, ale zobowiązany jest 
także do udzielania instruktażu i pomocy metodycznej w określonej liczbie biblio
tek publicznych. W tych warunkach opieka nad bibliotekami związkowymi nie mo
że być zbyt pieczołowita' i dość często musi ograniczać się do zapraszania bibliote
karzy związkowych na okresowe szkolenia.

Nie jest również zadowalająca frekwencja bibliotekarzy związkowych na semi
nariach organizowanych przez biblioteki publiczne. W dużej mierze wynika to z fak
tu, że znaczna liczba bibliotekarzy związkowych nie może brać udziału w semina
riach i innych formach szkolenia ze względu na konieczność wykonywania swoich 
obowiązków zawodowych. Praca w bibliotece jest tylko ich zajęciem dodatkowym 
lub działaniem społecznym.

W tej sytuacji wielu bibliotekarzy postuluje następujące rozwiązania; łączenie 
kilku małych bibliotek karłowatych w jedną większą placówkę z obsadą etatową, 
powierzenie jednemu z instruktorów działu metodycznego bibliotek wojewódzkich 
i miejskich wyłącznie opieki nad bibliotekami związkowymi oraz jak najrychlejsze 
powołanie do życia wojewódzkich związkowych bibliotek, które przejmą część obo
wiązków instruktażowo-kontrolnych, wyposażenie ich w urządzenia pozwalające siu? 
żyć pomocą metodyczną bibliotekom związkowym', mniejszym., mniej zasobnym.

Przy omawianiu zagadnienia współpracy z siecią bibliotek publicznych należy 
rozważyć także sprawę punktów bibliotecznych. Wprawdzie — jak wynika z analizy 
wyników przeglądu — liczba punktów organizowanych w zakładach pracy prze? 
biblioteki publiczne jest stosunkowo niewielka, jednak w planach rozwoju sieci bi
bliotek i punktów bibliotecznych zakładanie tych ostatnich przez biblioteki publicz
ne w małych zakładach pracy, hotelach robotniczych, ośrodkach wypoczynkowych — 
musi być uwzględniane. Z drugiej zaś strony występuje konieczność opracowania
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szczegółowych zasad współdziałania; zdecydowania, czy słuszne jest korzystanie 
przez kierowników punktów z księgozbiorów kilku różnych bibliotek na raz. W usta
leniu najlepszych zasad organizacji i prowadzenia punktów bibliotecznych w zakła
dach pracy przez sieć bibliotek publicznych może być bardzo pomocna analiza 
dotychczasowych doświadczeń związków, które tę formę współpracy stosują już od 
dłuższego czasu, szczególnie Związku Pracowników Rolnych oraz Marynarzy.

Opracowania zasad organizacji i działania wymagają także biblioteki łączone, 
które stają się obecnie w okresie planowego porządkowania rozmieszczenia placó
wek bibliotecznych na terenie określonych jednostek administracyjnych zjawiskiem 
występującym coraz częściej. Do rangi problemu zaczyna urastać także sprawa 
łączenia w zakładach pracy biblioteki związkowej potocznie zwanej biblioteką bele
trystyczną — z biblioteką fachową. Problem staje się szczególnie niepokojący w wy
padku, gdy prowadzenie biblioteki fachowej kierownictwo zakładu pracy powierza 
ludziom nie mającym do tego żadnego przygotowania — bibliotekarzom o wykształ
ceniu humanistycznym lub tylko po średniej szkole zawodowej o zupełnie innym 
zakresie wiedzy fachowej j

W przedstawionej, informacji, tylko w niewielkim stopniu omówione zostały 
sprawy form i metod pracy z książką i 'czytelnikiem. Można by tu omówić działal
ność wzorcowych bibliotek związkowych posiadających ogromne osiągnięcia w upow
szechnianiu czytelnictwa. Skupiliśmy jednak uwagę na warunkach i potrzebach 
bibliotek, bowiem poprawa w tej dziedzinie jest podstawowym wyznacznikiem roz
woju ich działalności.

EWA SERAFINOWSKA-SŁOMKOWA
Miejska Biblioteka Publiczna
im. E. Raczyńskiego
Poznań

Z MYŚLĄ O DZIECKU

Kontakt dziecka ze sztuką otwiera nowe, bardzo interesujące ze społecznego 
punktu widzenia, możliwości pedagogiczne. Z tej racji twórczość przeznaczona dla 
dzieci i młodzieży winna stać się przedmiotem systematycznych dociekań naukowych. 
Rozumiejąc tę konieczność. Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego w Po
znaniu podejmuje, często wspólnie z zainteresowanymi tą problematyką instytucjami, 
szereg ważnych inicjatyw.

W styczniu 1973 r. w siedzibie Biblioteki Raczyńskich odbyła się pierwsza sesja 
literacko-naukowa poświęcona zagadnieniom poezji dla dzieci. Została ona zorgani
zowana przy współudziale Koła Przyjaciół Książki dla Dzieci i Młodzieży Warszaw
skiego Oddziału Związku Literatów Polskich, redakcji poznańskiego miesięcznika 
Nurt oraz Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Już 
podczas tej pierwszej imprezy postarano się o stworzenie warunków do wszechstron
nej dyskusji. Autorami dziesięciu przedstawionych referatów byli nie tylko badacze 
literatury, lecz także psycholog, tłumacz, badacz folkloru, nauczyciel, teatrolog, a tak
że bibliotekarz. W sesji uczestniczyło 120 osób z całej Polski; byli to przedstawiciele 
różnych środowisk: literaci, krytycy, bibliotekarze, naukowcy, dziennikarze i wydaw
cy. Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek dla dzieci oraz spektakl teatralny dla 
dzieci o walorach poetyckich połączony z dyskusją w PTLiA „Marcinek”. Materiały 
z sesji, referaty i fragmenty dyskusji zostały wydane w tomie zbiorowym.
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Dzięki tej sesji Oddział Bibliotek Dziecięcych MBP im. E. Raczyńskiego podjął 
analizę zainteresowań czytelniczych dzieci. Dokonano jej na podstawie badań ankie
towych. Badania te objęły dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Celem ich było uzy
skanie informacji o najpopularniejszych autorach, książkach i bohaterach litera
ckich, o rozwoju zainteresowań poszczególnymi gatunkami i rodzajami literackimi, 
zwłaszcza poezja, o motywach aktywności czytelniczej lub jej braku. Wyniki badań 
dotyczące czytelnictwa poezji zostały przedstawione uczestnikom styczniowej sesji.

W grudniu 1973 r. w Warszawie, staraniem tego samego zespołu organizatorów, 
powiększonego o przedstawicieli Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, odbyła się se
sja literacko-maukowa poświęcona „Funkcjom baśni i literatury fantastycznej w wy
chowaniu i kształceniu osobowości dziecka”. Zaprezentowano na niej dwanaście re
feratów. Zapaw.niono szeroki udział zainteresowanych środowisk. Materiały z tej 
sesji zostały złożone w LudO'Wej Spółdzielni Wydawniczej.

Miej.ska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego nie jest w Poznaniu jedyną 
instytucją, która interesuje się twórczością dla dzieci i jej funkcjonowaniem. Od 
larfc odbywa się w Poznaniu „Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży” oraz „Kon
frontacje” przedstawień teatralnych dla dzieci. Festiwalom tym często towarzyszyły 
tematyczne sympozja naukowe. Systematyczne organizowanie tych imprez ^wpłynęło 
na tematykę I Ogólnopolskiego Biennale Sztuki dla Dziecka (maj 1973 r.). Odbyło się 
ono pod hasłem: „Literatura — Teatr — Film”. Imprezy literackie zorganizowała 
i kierowała ich przebiegiem Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Raczyńskiego. Sek
cja literatury zorganizowała wystawę grafiki książkowej oraz wystawę książek i cza
sopism dla dzieci. Obie były planem ogłoszonych wcześniej konkursów.

W maju 1975 r. odbyło się II Biennale Sztuki dla Dziecka pod hasłem: „Pierwszy 
kontakt dziecka ze sztuką. Sztuka jako obecność i impuls”. Głównym tematem była 
twórczość dla najmłodszych. Miało ono charakter interdyscyplinarny i objęło na
stępujące dziedziny sztuki: literaturę, teatr, film, muzykę i plastykę. Realizacja kon
cepcji II Biennale odbywała się w trzech etapach:

I etap poświęcono inspirowaniu środowisk artystycznych i naukowych poprzez 
ogłoszenie siedmiu konkursów. Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Ra
czyńskiego patronowała następującym: 1) na utwór beletrystyczny, 2) na nową formę 
graficzno-edytorską, 3) na prace naukowe poświęcone problematyce twórczości dla 
dzieci i młodzieży.

W II etapie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów oraz „IV Ogól
nopolski Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży” i przegląd teatrów dla dzieci 
„Konfrontacje 75”.

W ramach III etapu odbyło się, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę im. 
E. Raczyńskiego, sympozjum naukowe, na którym spotkali się artyści, nau
kowcy i pedagodzy. Wzięli w nim udział także goście z krajów demokracji ludo
wej oraz przedstawicielka Międzynarodowej Organizacji Wychowania Przedszkolne
go przy ONZ, pani Margaret Devine. Podczas sympozjum przedstawiono 15 re
feratów, poświęconych zagadnieniom teorii, historii i krytyki twórczości dla dzieci 
oraz problemom recepcji, a także wyłonione w II etapie prezentacje artystyczne ja
ko podstawy do dyskusji.

Uczestnicy I Biennale Sztuki dla Dziecka proponowali, aby estetyczne wycho
wanie dziecka stało się działaniem bardziej świadomym, wspieranym przez naukę. 
Postulowano podjęcie systematycznych badań naukowych nad najistotniejszymi za
gadnieniami sztuki dziecka; badań historycznych, krytycznych i teoretycznych nad 
artystycznymi potrzebami dzieci, dostosowaniem sztuki do tych potrzeb, wychowaw
czymi aspektami sztuki, kształtowaniem wrażliwości artystycznej i estetycznej dzie
cka. Podkreślano konieczność naukowego sprecyzowania roli i zadań sztuki dla dzie
ci i młodzieży.
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w myśl tych wniosków Komitet Organizacyjny II Biennale Sztuki dla Dzie
cka oraz dwie Rady: Programowa i Naukowa starają się możliwie szeroko inspi
rować badania naukowe w dziedzinie twórczości dla dzieci i młodzieży. Celowi temu 
służy między innymi ogłoszenie stałego konkursu na prace naukowe poświęcone 
tej problematyce. Przewiduje się również przyznawanie stypendiów. Sojusznikiem 
tych idei są prace podjęte przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. E. Raczyńskie
go w Poznaniu.

Wśród nich wypada wymienić opracowanie Bibliografii piśmiennictwa naukowego 
poświęconego problematyce twórczości dla dzieci i młodzieży, za lata 1956-1974. Obej
mie ona wszelkie formy wydawnicze o charakterze naukowym, a ponadto teksty nau
kowe nie publikowane: rozprawy doktorskie, habilitacyjne, wartościowe prace ma
gisterskie oraz referaty z sesji naukowych itp. Będzie to bibliografia o charakterze 
interdyscyplinarnym, w której uwzględnione będą następujące dziedziny twórczości: 
literatura, teatr, film, muzyka i plastyka z punktu widzenia pedagogiki, psychologii, 
socjologii, filozofii, wiedzy o kulturze oraz nauki o sztuce w aspekcie teoretycznym 
i historycznym. Bibliografia ta, przeznaczona dla środowiska naukowego, zaprezen
tuje istniejący stan badań, dzięki czemu będzie pomocą przy podejmowaniu nowych 
prac badawczych.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. E. Raczyńskiego wyodrębniono specjalisty
czny księgozbiór, w którym znajdują się publikacje interesujące badacza twórczo
ści artystycznej, której adresatem jest dziecko i nastolatek. Pragnęlibyśmy, aby zna
lazły się tu także prace nie publikowane.

Podjęto również gromadzenie i katalogowanie tekstów sztuk teatralnych adre
sowanych do dzieci i młodzieży, dokumentację przedstawień, afisze, plakaty, progra
my teatralne, fotogramy, wydawnictwa jubileuszowe i wykazy repertuaru. W miarę 
możliwości gromadzi się również spisy opracowań naukowych na temat działalności 
artystycznej teatrów dla dzieci i młodzieży. Inicjatywa ta spotkała się z dość nikłym 
zainteresowaniem ze strony dyrekcji teatrów.

Prowadzane kartoteki i zbiory są udostępniane w Dziale Udostępniania Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. E. Raczyńskiego w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że prace te stanowią bardzo skromny zalążek przyszłego Cen
trum Sztuki Dziecka. Umożliwią one zintegrowanie działalności badawczej oraz 
ukształtowanie polityki naukowej w tej dziedzinie, a w konsekwencji przyczynią się 
do rozwoju zarówno nauki, jak i świadomej twórczości artystycznej.

JAN BURAKOWSKI
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
Olsztyn

BIBLIOTEKI PUBLICZNO-SZKOLNE PO TRZECH LATACH

Przed blisko dwoma laty Bibliotekarz (nr 1/2 z 1974 r.) zamieścił mój artykuł 
omawiający koncepcję organizacji bibliotek publiczno-szkolnych na wsi w woj. 
olsztyńskim a także pierwsze informacje o działalności tych bibliotek. Obecnie chciał
bym dorzucić do ówczesnych informacji trochę nowych faktów i opinii. Zachęca 
i zobowiązuje mnie do tego zainteresowanie tą problematyką w środowisku biblio
tekarskim, przejawiające się, między innymi, w wypowiedziach na naradach i kon
ferencjach bibliotekarzy, listach nadsyłanych do naszej Biblioteki z prośbą o do
datkowe informacje, wreszcie w licznych bardzo pożytecznych dla nas wizytach
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kolegów z innych województw, którzy interesowali się szczególnie problematyką 
bibliotek publiczno-szkolnych.

We wspomnianym wyżej artykule była mowa o pierwszych pięciu bibliotekach 
publiczno-szkolnych W ostatnich 2 latach ilość ta zwiększyła się do 24. Mogłaby ich 
być znacznie więcej, gdyby nie trudności lokalowe i znaczny wkład pracy niezbędny 
do właściwego opracowania księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz unifikacji księ- 
gozbiorów i katalogów. Nie wszędzie połączone biblioteki można oceniać pozytywnie. 
Tu i ówdzie lokalizacja ich wypadła w nieodpowiednim lub położonym daleko od 
szkoły miejscu, nie opracowano szybko księgozbiorów. Są to jednak wypadki spora
dyczne. W większości organizatorzy bibliotek publiczno-szkolnych działali sprawnie, 
solidnie i rozważnie.

W ostatnich dwóch latach zaszły duże zmiany w organizacji szkolnictwa na wsi, 
które wpłynęły na sytuację bibliotek szkolnych. Powołano w wielu gminach zbior
cze szkoły gminne, w których uczy się znaczna liczba dzieci; dało to szkołom moż
ność zatrudnienia etatowych bibliotekarzy (m. in. w Górowie Iławieckim i Świąt
kach). W związku z reorganizacją szkolnictwa na wsi: tworzeniem szkół zbiorczych 
i szkół filialnych o obniżonym poziomie organizacyjnym (4 lub 6'klas), gminne 
biblioteki publiczno-szkolne musiały podjąć dwa poważne zadania. Pierwsze z nich 
to przejęcie księgozbiorów z likwidowanych szkół. Dało ono możliwość uzupeł
nienia księgozbiorów, szczególnie lekturami i publikacjami informacyjnymi, choć 
jednocześnie obciążyło pracowników dodatkowymi, absorbującymi pracami (se
lekcja i opracowanie biblioteczne przejętych książek). Drugie zadanie polegało na 
konieczności zaopatrywania w książki szkół filialnych. W praktyce okazało się, że 
trzeba zorganizować w większości wsi, w których istnieją szkoły filialne, dwa punk
ty: dla mieszkańców i na potrzeby szkoły (tak dzieje się -np. w gminie Kandyty).

Po dwóch lub trzech latach działania bibliotek publiczno-szkolnych biblioteka
rze, pracujący w tych bibliotekach, zgodnie podkreślają, że placówki te mając więk
sze i bogatsze treściowo księgozbiory, większą ilość godzin otwarcia znacznie lepiej 
zaspokajają potrzeby czytelnicze całego środowiska niż poprzednie biblioteki. Ścisły 
związek bibliotek publicznych ze szkołą daje bibliotekarzom nowe i szerokie moż
liwości rozwoju pracy popularyzacyjnej wśród dzieci i dorosłych. Jedna z koleżanek 
ocenia to tak: »Więcej zyskała szkoła niż biblioteka, ale i nasza placówka zyskała 
tyle, że to już nie ta sama biblioteka co poprzednio. A najwięcej zyskali czytel
nicy». Opinię środowiska nauczycielskiego przedstawia ocena Kuratorium Oświaty 
i Wychowania opracowana na zlecenie Departamentu Organizacji Badań i Prognoz 
Oświatowych Ministerstwa Oświaty i Wychowania (pismo nr 01.051/7/74 z dnia 25 li
stopada 1974 Г.). Kuratorium opinię swą sformułowało na podstawie informacji zeb
ranych ze wszystkich zainteresowanych szkół i ówczesnych inspektoratów oświaty. 
Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami stwierdzono, że: »Biblioteka publi
czno-szkolna może przyczynić się do nawiązania kontaktów ze środowiskiem, czyli 
do realizacji idei szkoły środowiskowej [..,] Biblioteka publiczno-szkolna ma więk
sze możliwości różnicowania swej działalności [...] Biblioteki szkolne, po połączeniu 
z biblioteką publiczną, mają większe możliwości uporządkowania swych zbiorów, 
przeprowadzenia selekcji oraz opracowania odpowiednich katalogów. Wielu biblio
tekarzy szkolnych [...]nie ma czasu ani kwalifikacji, aby prowadzić biblioteki szkol
ne na takim poziomie, jak to robią pracownicy bibliotek publicznych [....] Połączenie 
etatów lub ryczałtów bibliotekarskich stwarza możliwość przedłużenia okresu funk
cjonowania wspólnej biblioteki, czyli częstszego jej otwarcia, co dodatkowo wpły
wa na realizację przez nią zadań oświatowo-kulturalnych. Większe biblioteki pub
liczno-szkolne mogą być otwarte w godzinach przedpołudniowych oraz popołudnio
wych». W konkluzji Kuratorium Oświaty i Wychowania stwierdza, że: «Łączenie 
bibliotek publicznych ze szkolnymi, rozpoczęte w pow. bartoszyckim w ramach eks-
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perymentu, będzie realizowane nadal, gdyż przyczyniło się do rozwoju czytelnictwa 
dzieci, młodzieży i dorosłych w tych miejscowościach, w których je przeprowadzono. 
Dotychczasowa działalność bibliotek publiczno-szkolnych potwierdziła wszystkie 
przewidywane zalety takich placówek oświatowo-kulturalnych«.

W numerze 5/6 Bibliotekarza z 1975 r. ukazał się artykuł Aleksandry Nie m- 
czykowej pt. „O bibliotekach publicz'no-s2dcolnych. Wypowiedź dyskusyjna”, 
w którym Autorka stawia pod znakiem zapytania zasadność tej inicjatywy. W po
czątkach artykułu Autorka przewiduje, że wywrze ona niekorzystny wpływ na czy
telnictwo dzieci i pracę dydaktyczną szkoły, w partiach końcowych zaś przewidu
je równie zgubny jej wpływ na czytelnictwo dorosłych. Wydaje mi się, że na osądy 
Autorki decydujący wpływ miała nieznajomość realiów (a chyba i przepisów praw
nych) tyczących się wiejskiego bibliotekarstwa szkolnego. W przeciwnym razie nie 
formułowałaby tak pesymistycznych perspektyw, przewidując nawet zagrożenia pra
cy wychowawczo-dydaktycznej biblioteki szkolnej i zburzenie jej warsztatu pracy. 
Nie można bowiem burzyć czegoś, co po prostu nie istnieje. Wyrażone przez Autor
kę obawy o urlopy macierzyńskie również są nieuzasadnione, ponieważ dopiero 
w bibliotekach publiczno-szkolnych, zatrudniających personel co najmniej 2-osobo- 
wy, bibliotekarki spokojnie mogą je realizować, bez obawy, że pozbawią czytelni
ków przez pół roku możliwości dostępu do książek. Nawet w zbiorczej szkole gmin
nej nie ma aktualnie szans na zatrudnienie 2 osób. Na marginesie lektury artykułu 
A. Niemczykowej rodzą się refleksje, czy propozycja nieco innej organizacji do
stosowanej do potrzeb środowiska to aż takie zło, że trzeba gromić Redakcję za 
wydrukowanie takiej herezji? Nie mogę też zrozumieć, dlaczego reforma admini
stracji na wsi i reforma szkolnictwa jest przeciwwskazaniem dla eksperymentów 
w bibliotekach. Według moich przekonań wprost przeciwnie, bo w nowych warun
kach i biblioteka, i szkoła powinny działać efektywniej i lepiej. A za cytat z Jana 
Amosa pięknie pani Doktór dziękuję. Ten autor mnie, będącemu z wykształcenia 
i nauczycielem, i bibliotekarzem, jest specjalnie bliski — tak samo, jak troska 
o sprawne działanie bibliotek tak szkolnych, jak i publicznych na wsi.

STANISŁAW BAŃDZIAK
Biblioteka Pedagogiczna
Świdnica Śląska

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ŚWIDNICY

Nie ma na terenie Ziemi Świdnickiej nauczyciela lub pracownika administra
cji szkolno-oświatowej, który przynajmniej raz nie odwiedziłby tej placówki. Cie
szy się ona powszechnym szacunkiem i poważaniem nauczycielskiej społeczności. 
Niewielu jej stałych i sporadycznych czytelników oraz sympatyków zapewnie wie 
o tym, że w przyszłym roku ta zasłużona dla świdnickich pedagogów placówka ob
chodzić będzie 25-lecie swojej działalności. Intencją autora, jako jednego z dłu
goletnich czytelnilców, jest zasygnalizowanie niektórych tylko aspektów wielokie
runkowej meryitoryczno-propagatorskiej działalności kierownictwa i personelu świd
nickiej Biblioteki Pedagogicznej.

Założycielem i pierwszym kierownikiem Biblioteki Związkowej (taka była jej 
pierwotna nazwa) był nieodżałowanej pamięci kol. Marian Hirszfeld, długolet
ni prezes ZP ZNP, ofiarny działacz społeczny, zasłużony nauczyciel, pionier oświa
ty na Ziemi ŚAvidnickiej i uczestnik tajnego nauczania. Zalążkiem bibliotecznych
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zbiorów były książki przekazane przez wydział oświaty i ZNP w Świdnicy. Część 
zbiorów stanowiła darowizna z prywatnych zbiorów M. Hirszfelda, który poza tym 
ściągał skąd się dało książki i przeznaczał skromne środki związku i wydziału oświa
ty na zakup nie zawsze dostępnych pozycji. Przyszła biblioteka, której zbiory po
czątkowo mieściły się w jednej szafie w skromnym lokalu ogniwa związkowego, 
była jego prawdziwą pasją, która bez reszty wypełniła jego niespokojne życie.

Fot. Stanisław Bańdziak. 
Biblioteka Pedagogiczna w Świdnicy - Dział Katalogowy.

Od 1967 r. samodzielną funkcję kierownika, a od kilku lat dyrektora, sprawuje 
kol. Jadwiga Borsukiewicz, która przez wiele lat łączyła funkcję kierownika 
z powinnością bibliotekarza w jednej osobie. Pełniąca obowiązki dyrektora kol. 
Jadwiga Borsukiewicz w przeszłości nie miała lekkiego życia. Ciasnota, częste prze
prowadzki, zabiegi o środki na wzbogacenie księgozbioru, załatwianie piętrzących 
się formalności i dziesiątki innych problemów wypełniły bez reszty jej życie i pra
cę. W powyższym stwierdzeniu nie ma krzty patosu i przesady, ponieważ biblioteka 
stanowi, jeżeli nie pierwszy, to z pewnością jej drugi dom. Od kilku lat personel 
merytoryczny biblioteki w dużym stopniu odciążył powinności koleżanki dyrektor, 
niemniej pracy i trosk jej nie brakuje.

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Nauczyciela Biblioteka znalazła swoje 
stałe pomieszczenie w świdnickim Domu Nauczyciela dzięki staraniom Wydziału 
Oświaty i Wychowania. Pomieszczenie w wymiarze około 180 m^ w dużym stopniu 
rozładowało uciążliwą dotychczas ciasnotę, która była zmorą biblioteki, lecz w przy
szłości okaże się chyba niewystarczające. Na razie biblioteka posiada pod względem 
lokalowym dobre warunki i może spełniać swoje podstawowe zadania.

Zgodnie z założeniami statutowymi biblioteka zaspokaja przede wszystkim po
trzeby studiujących nauczycieli, przygotowujących się do podjęcia zawodowo-wy
chowawczych obowiązków w przyszłej zreformowanej szkole średniej. Nauczyciele 
mają aktualnie do swej dyspozycji 18 tys. tomów z literatury pedagogicznej, psy
chologicznej, społeczno-politycznej, publikacji naukowych, podręczników (dla studiu
jących) i innych źródeł naukowych. W bibliotece jest bogaty zestaw czasopism 
pedagogicznych i literacko-społecznych liczący przeszło 100 tytułów (ok. 700 wol.). 
Niestety, dość bogaty pod względem ilościowym, jak na tego typu placówkę, księ
gozbiór nie zaspokaja w pełni potrzeb nauczycieli studiujących różne dziedziny.

35



Fot. Stanisław Bańdziak.

Czytelnicy Biblioteki Pedagogicznej 
w Świdnicy pracują w Czytelni. 
W głębi - na tle wystawki nowo
ści — dyżurna bibliotekarka.

Na rynku księgarskim nie wszystko można nabyć; chęć zdobycia poszukiwanych 
przez czytelników pozycji zmusza nauczycieli do uciążliwych i czasochłonnych poszu
kiwań w bibliotekach uniwersyteckich i uczelni wyższych. Kierownictwo bibliote
ki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych dąży do tego, aby przyjść z pomo
cą potrzebującym, lecz nie zawsze to jest możliwe.

Skuteczną formą pomocy studiującym ze strony biblioteki i wszystkim tym, 
którzy pragną udoskonalić swój warsztat nauczyciela wychowawcy i społecznika — 
jest wzbogacanie warsztatu bibliograficznego, a ściślej: zasobu informacji. Z boga
tego warsztatu bibliograficznego korzystają nie tylko nauczyciele, ale i pracownicy 
administracji szkolno-oświatowej. W bibliotece, w której mieści się funkcjonalna 
i bogato wyposażona czytelnia, odbywały się konsultacje wizytatorów kuratorium 
z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, szkolenie bibliotekarzy, kursy przy
gotowawcze IKNiBO i inne zajęcia. Kierownictwo i personel biblioteki w swej dzia
łalności nie ogranicza się do świadczenia usług i porad czytelniczych zainteresowa
nym na terenie biblioteki. Jego staraniem odbywają się cykliczne wystawy nowo
ści wydawniczych, zorganizowano dwa konkursy czytelnicze: „Moja droga do bib
lioteki” i „Świdnica wczoraj i dziś”, pięć wycieczek dla bibliotekarzy i wiele innych. 
Fakt ten świadczy o społecznym zaangażowaniu i postawie pracowników biblioteki.

Warto, aby władze oświatowo-związkowe z okazji zbliżającego się jubileuszu 
tej zasłużonej i niezbędnej w życiu świdnickiej oświaty placówki pomyślały o tym, 
by mogła ona w przyszłości jeszcze lepiej spełniać swoje wielokierunkowe zadania.

Fot. Stanisław Bańdziak.

Fragment Czytelni Biblioteki Peda
gogicznej w Świdnicy z regałami za
wierającymi księgozbiór podręczny.
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z teki
wspomnień

JANINA KELLES-KRAUZ

Dnia 15 czerwca 1975 roku zmarła we Wrocławiu nestorka polskiego bibliote
karstwa, starszy kustosz dyplomowany Janina Kelles-Krauz. Była człowiekiem wiel
kiego serca, światłego umysłu, ogromnej kultury i czaru osobistego, postacią nieza
pomnianą dla tych, którzy mieli szczęście zetknąć się z Nią osobiście.

Urodziła się 13 listopada 1898 r. w Paryżu. Ojciec, Jej, Kazimierz Kelles-Krauz, 
uczony, socjolog, teoretyk i działacz PPS związany był z najświatlejszymi postaciami 
postępowej inteligencji. Mimo iż osierocił jedynaczkę we wczesnym dzieciństwie, za
decydował o atmosferze domu rodzinnego i późniejszej postawie życiowej Janiny.

Matka, z wykształcenia muzyczka, również członek PPS, potrafiła przekazać 
córce miłość i cześć dla pamięci Ojca, a także umiłowanie sprawy, dla której żył 
i pracował.

Z domu rodzinnego wyniosła Janina Kelles-Krauz patriotyzm, pasję społeczną, 
postępowe poglądy polityczne, cześć dla nauki, umiłowanie książki i żarliwe pragnie
nie szerzenia oświaty wśród najbardziej potrzebujących.

Tkwiąc korzeniami swej istoty w ideałach epoki tak odległej była jednocześnie 
wprost młodzieńczo zaangażowana we współczesności. Rozumiała historyczne uwa
runkowanie procesów społecznych i może dlatego nie zajmowała stanowiska biernie 
krytykującej, lecz twórczo uczestniczącej, współodpowiedzialnej za kształt współ
czesnej rzeczywistości. Potrafiła zawsze znaleźć pole do działania, dostrzec potrzeby 
i umiejętnie wykorzystać możliwości dla dobra sprawy.

Z bibliotekarstwem zetknęła się jako dziewiętnastoletnia dziewczyna w trakcie 
swej pierwszej pracy w szkole wiejskiej. Od 1920 r. związała się z biblioteką Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, by dzielić wiernie jej losy poprzez ponad pół wieku. 
Terenem Jej pracy były kolejno działy: opracowania, rękopisów, wypożyczalni i kwe
rend. Od 1957 r. we Wrocławiu kierowała działem czasopism.

Bibliotekarstwo traktowała nie tylko jako zawód — lecz jako powołanie. Umi
łowanie zawodu umiała przekazać młodym w trakcie zajęć, które w latach 1958—1969 
prowadziła na Studium Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Trudno oddzielić w Jej życiu pracę zawodową od nieustannej i wszechstronnej 
działalności społecznej, w której książka, sprawy oświaty i bibliotek zajmowały 
zawsze naczelne miejsce. Członkiem Lwowskiego Koła Związku Bibliotekarzy Pol
skich była od chwili jego powstania, a w latach 1928—31 wchodziła w skład za
rządu. Przez szereg lat była członkiem Zarządu Głównego SBP. We Wrocławiu peł
niła w ciągu czterech kadencji funkcję przewodniczącej zarządu Okręgu Wrocław- 
Miasto. Od marca 1964 r. do grudnia 1974 r. niestrudzenie zabiegała o sprawy bytowe 
bibliotek i bibliotekarzy. Główną Jej zasługą było stworzeiiie atmosfery współpracy 
i więzi zawodowej wśród bibliotekarzy różnych sieci. Woikół Niej skupiali się zgodnie 
bibliotekarze bibliotek naukowych i publicznych, szkolnych, związkowych i szpital
nych, podejmując wspólne działania. Pani Janina Kelles-Krauz była inicjatorką wielu
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cennych ekcji i poczynań. Jej dziełem były doroczne sesje w Dniach Oświaty, Książ
ki i Prasy iK)święcone najżywotniejszym problemom bibliotek, książki i czytelnictwa. 
Ona patronowała akcji prelekcji informacyjnych w klasach przedmaturalnych, wdra
żających młodzież do korzystania z bibliotek.

Cieszyła się ogromnym autorytetem i popularnością w środowisku kulturalnym 
Wrocławia. Wyrazem tej popularności była przyznana Jej w 1972 r. nagroda m.Wroc- 
ławia. Jej wielka kultura osobista, skromność i uśmiech, a zarazem nieustępliwa dąż
ność do realizacji zamierzeń pomagały doprowadzać do skutku najtrudniejsze przed
sięwzięcia, wygrywać sprawy z pozoru beznadziejne. Jedną z takich spraw była we 
Wrocławiu zrodzona idea bibliotek szpitalnych. Pani Janina nigdy nie przypisywała 
sobie zasług na polu organizacji tych placówek. Jednak włożyła w nie wiele serca 
i trudu. Dzięki Jej ogromnemu doświadczeniu i wrodzonym darom zjednywania i prze
konywania ludzi udało się osiągnąć Aviele, a przede wszystkim zainteresować sprawą 
czytelnictwa chorych zarówno bibliotekarzy, jak i świat medyczny.

Wszechstronność zainteresowań nie pozwoliła Pani Janinie na ograniczenie dzia
łalności tylko do spraw bibliotekarskich. Przez osobę Matki związana z ruchem 
kobiecym była tego ruchu gorącą orędowniczką.

Była wieloletnim członkiem Zarządu Towarzystwa im. Marii Konopnickiej.
Wielokierunkowa i niestrudzona była Jej praca dla dobra dzieci. Uczestniczyła 

w zakładaniu świetlic, organizowała akcje dożywiania i kolonii letnich. Pisała arty
kuły w obronie dziecka. Wygłaszała prelekcje dla wychowawców, organizowała kur
sy. Działała w Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, w Towarzystwie Uni
wersytetu Robotniczego, w Uniwersytecie Ludowym im. A. Mickiewicza.

Jednocześnie miała pod swoją bezpośrednią opieką niezliczone rzesze dziewcząt 
i chłopców, dla których była „ciocią”, opiekunką i przyjacielem.

Wspomnieć jeszcze wypada o pracach naukowych i popularyzatorskich Janiny 
Kelles-Krauz. Szereg lat pracowała nad bibliografią opieki nad dzieckiem. Niestety, 
praca ta zaginęła w okresie wojny. Napisała wiele artykułów z dziedziny biblioteko
znawstwa. Do ostatnich dni życia była członkiem redakcji Słownika Pracowników 
Książki Polskiej. Współpracowała z Komisją Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wroc
ławskiego Towarzystwa Naukowego.

Była organizatorką szeregu wystaw. Ważniejsze z nich to: „Wystawa na 300-le- 
cie prasy polskiej” oraz „Ossolineum w służbie kultury”.

Piórem swoim przyczyniła się znacznie do zbliżenia współczesnym postaci i do
robku naukowego swego ojca — Kazimierza Kelles-Krauza.

Śmierć przerwała Jej szereg prac rozpoczętych, można bez przesady powiedzieć, 
że zaskoczyła Ją w pełni twórczej pracy.

Długo jeszcze odczuwać będziemy boleśnie nieobecność wśród nas Pani Janiny 
Kelles-Krauz.

Za wieloletnie zasługi i osiągnięcia Janina Kelles-Krauz otrzymała następujące 
odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka Tysiąclecia Pań
stwa Polskiego, Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury, Honorowa Odznaka Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka 
ZNP, Złota Odznaka Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, Honorowa Odznaka 
PCK, Odznaka Budowniczego Wrocławia.

Wanda Kozakiewicz
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SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIE

W sprawie uzdrowienia bibliotek szpitalnych. Nowe problemy bibliotekarstwa w no
wych układach administracyjnych. Ocena kandydatów do zawodu bibliotekarskiego. 
Biblioteki w domach kyltury.

Państwowa Rada Biblioteczna na 
posiedzeniu plenarnym w dniu 9 paź
dziernika 1975 r. omawiała stan i po
trzeby bibliotek szpitalnych. Naj
ważniejsze ustalenia oraz wnioski pod
jęte na tym posiedzeniu prezentuje 
Wojciech Kiciński w artykule 
„Książka w szpitalu” (Trybuna Ludu 
nr 262/1975). Materiały przedłożone Pań
stwowej Radzie Bibliotecznej doku
mentują poważne braki i zaniedbania 
w sieci bibliotek szpitalnych. Bardzo 
niekorzystnie przedstawia się tu stan 
zaopatrzenia w książki. W wielu szpi
talach na jedno łóżko przypada zaledwie 
0,5 książki, ponadto księgozbiory biblio
tek szpitalnych zawierają bardzo duży 
procent literatury przestarzałej. Wynika 
to z braku odpowiednich środków na 
systematyczne uzupełnianie tych biblio
tek w nowości wydawnicze. Nie prze
prowadza się selekcji księgozbiorów. 
Bardzo niewiele bibliotek szpitalnych 
dysponuje odpowiednimi pomieszcze
niami, a nawet w nowo wybudowanych 
bądź rozbudowywanych obiektach nie 
zawsze planuje się lokale dla bibliotek. 
W. Kiciński zwraca uwagę na trudności 
kadrowe w tej sieci bibliotecznej, któ
re wynikają m. in. z tego, że resort 
zdrowia i opieki społecznej nie zasto
sował w stosunku do swoich biblioteka
rzy jednolitych przepisów uposażenio
wych dla służby bibliotecznej. Do naj
ważniejszych wniosków i postulatów 
zgłoszonych i zaakceptowanych na po< 
siedzeniu Państwowej Rady Biblio
tecznej należą: opracowanie normaty
wów powier ichni bibliotek dla chorych, 
zaleceń dotyczących wielkości księgo-

zDlorów. Bardzo przydatny byłby rów
nież wzorcowy katalog biblioteki szpi
talnej, Księgozbiory bibliotek szpital
nych wymagają gruntownej selekcji 
i uzupełnienia w nowości wydawnicze 
oraz zestawy „książek mówionych”.

Sprawie uzupełniania księgozbiorów 
bibliotek innej sieci — bibliotek 
publicznych — poświęca artykuł „Nowe 
problemy bibliotekarstwa" Jan W o- 
ł o s z (Przegląd Księgarski i Wydawni
czy nr 20/1975). Autor rozważa problem 
zaopatrywania bibliotek w książki w 
zmienionej strukturze organizacyjnej 
bibliotek, spowodowanej reformą admi
nistracji. Z działalnością bibliotek po
wiatowych nierozerwalnie związany był 
scentralizowany system zaopatrywania 
bibliotek w nowości wydawnicze. Bi
blioteki powiatowe, dysponując wy
kwalifikowaną kadrą i środkami fi
nansowymi, mogły w sposób racjonalny 
zaopatrywać w nowości wydawnicze 
wszystkie podległe im placówki biblio
teczne w powiecie. Obecnie biblioteki 
powiatowe po przekształceniu w książ
nice miejskie nie dysponują już wszyst
kimi środkami i możliwościami pozwa
lającymi na kontynuowanie scentralizo
wanego systemu zakupu książek. J. Wo- 
łosz stwierdza, że w niektórych woje
wództwach system ten jeszcze trwa siłą 
bezwładu, ale nadzieje na jego utrzyma
nie są małe. W tej sytuacji należałoby 
rozważyć koncepcję pozostawienia do
boru książek w gminie — gdzie są naj
pełniejsze informacje do podejmowania 
decyzji w tej sprawie — a zakup i opra
cowanie biblioteczne przekazać biblio
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tece wojewódzkiej. Autor artykułu opo
wiadając się za tą koncepcją widzi w jej 
realizacji korzyści zarówno natury eko
nomicznej, jak i w postaci bardziej ce
lowo dobieranych dzieł do księgozbio
rów podstawowych ogniw sieci biblio
tek publicznych. Uważa on jednak, że 
przed postulowaną reformą zaopatry
wania bibliotek w książki spełnione po
winny być dwa zasadnicze warunki: za
gwarantowanie dopływu do bibliotek 
wyczerpującej informacji o bieżącej 
produkcji wydawniczej oraz wzmoc
nienie wykwalifikowanym personelem 
bibliotek gminnych i małomiejskich.

Na jakość kadry bibliotecznej ma 
bezpośredni wpływ istniejący obecnie 
system kształcenia bibliotekarzy. O nie
których kłopotach związanych z rekru
tacją kandydatów na pomaturalne stu
dia bibliotekarskie pisze Wojciech J a n- 
kowerny w artykule „Kandydaci 
z odrzutu" (Tygodnik Kulturalny 
nr 23/1975). Autor na przykładzie Pań
stwowego Studium Kulturalno-Oświa
towego w Ciechanowie przedstawia me
chanizm przyjmowania kandydatów na 
kierunek bibliotekarski. Kłopoty zwią
zane z decyzją o przyjęciu do studium 
wyjaśnia już sam tytuł artykułu — 
„Kandydaci z odrzutu", bowiem naj
częściej zgłaszają się do PSKO osoby 
nie przyjęte przez inne uczelnie. W więk
szości są to posiadacze bardzo słabych 
matur. W. Jankowerny podkreślając 
znaczenie właściwego doboru kandy
datów na studia kulturalno-oświato
we i bibliotekarskie stwierdza jedno
cześnie, że jeżeli szkoły o tych kierun
kach przesiewać będą już raz łub kil
kakrotnie przesianych kandydatów, to 
szanse kształcenia pracowników kul
tury z prawdziwego zdarzenia będą zni
kome.

Tymczasem zapotrzebowanie na wy
kwalifikowanych pracowników kultury

rośnie. Wynika to z konieczności wy
miany części kadry, a także obsadze
nia nowo utworzonych placówek kul
turalno-oświatowych ludźmi o pełnych 
kwalifikacjach.

Lepsze przygotowanie do pracy w 
bibliotekach, domach kultury, klubach 
wpłynie na wzbogacenie programu 
tych placówek i zakresu ich działania. 
Już od dawna zgłasza się propozycje 
wprowadzenia do bibliotek niektórych 
form pracy kulturalno-oświatowej obok 
działalności czytelniczej. Ostatnio nato
miast zaproponowano wprowadzenie bi
bliotek i pracy z książką do domów 
kultury, klubów, świetlic.

Inicjatywę tę zgłosił Aleksander 
Tyczyński, a omawia ją i komentu
je Aleksandra Naborowska w ar
tykule „Ślusarz z młotkiem, czyli można 
i tak" (Kultura i Ty nr 12/1975). Alek
sander Tyczyński wyraża zdziwienie, 
dlaczego domy kultury, kluby i świetli
ce nie posiadają bibliotek z księgozbio
rami ogólnymi, uniwersalnymi. Wyraża 
on pogląd, że «placówka bez biblioteki 
to jak ślusarz bez młotka lub śrubokrę
tu. Placówka bez księgozbioru to pla
cówka niedoinwestowana, niedorozwi
nięta, ułomna ... nie mogąca rozwiązy
wać zadań wyznaczonych przez po
trzeby środowiska i programy państwo
we». Aleksandra Naborowska polemi
zuje z koncepcją tworzenia bibliotek w 
domach kultury, klubach i świetlicach. 
Jej zdaniem dobre funkcjonowanie pla
cówek upowszechniania kultury po
winno mieć swoje źródło we wspólnym 
programie i ścisłej współpracy, nato
miast dublowanie funkcji jest zbyt 
kosztowne i niepotrzebne, stąd nie na
leży otwierać klubu i sali widowisko
wej w bibliotece, a wypożyczalni i czy
telni w domu kultury.

eLBe
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BIBLIOTEKI NAUKOWE WROCŁAWIA

Korzon Krystyna, Z a w i alsk a Maria: Biblioteki i księgozbiory naukowe 
Wrocławia. Iniorw.ator. Wrocław 1974. Zakład Naród, im. Ossolińskich 16“ s. 196, 
il. Polska Akademia Nauk, Oddział we Wrocławiu.

Opracowany w Bibliotece Zaięładu 
Narodowego im. Ossolińskich, z inicja
tywy miejskiego okręgu ■wrocławskiego 
SBP, drugi z kolei przewodnik po bib
liotekach' wrocławskich ’ zredagowano 
odpowiednio do inajpilnisjszych potrzeb, 
wprowadzając selekcję placówek pod 
względem ich znaczenia dla poszukują
cych informacji inaukotwej. W ten spo
sób w nowjrai wydawnictwie przedsta
wiono 264 biblioteki i ośrodki (uprzed
nio 790). Zastosowano również korzyst
ny i trafnie do celów publikacji dobra
ny układ treści, biorący pod uwagę cha
rakter i zadania objętych prezentacją 
jednostek: dział 1 — biblioteki PAN 
i towarzystw naukowych (wysunięcie 
tego działu na pierw’sze miejsce wyda
je się jednak dj’Skusyjne), działy 2—6 — 
bibilioteki szkół wyższych różnego ty
pu, 7 — archiwów i muzeów, 8 — 
ośrodków naukowo-badawczych (resor
tów gospodarczych), 9 — techniczne za
kładów pracy, 10 — publiczne, 11 — in
stytucji kulturalnych, pedagogicznych, 
społecznych i politycznych.

Wrocławskie wydawnictwo wyróż
niają wśród innych tego rodzaju, kra
jowych i. zagranicznych, szczególnie sta
rannie przemyślane i konsekwentnie 
zrealizowane założenia metodyczne, ó 
których informuje przejrzyście wstęp. 
Zastanawia jedynie sformułowanie: 
»...zbiory bibliotek większych 'nie otrzy
mały tali dokładnego wyliczenia zawar
tości, jak to IrczyniOino w odniesieniu do 
bibliotek mniejszych, specjalistycznych. 
Respektowano bowiem w pracy redak
cyjnej informacje podane przez odpo
wiedzialnych za nie respondentów» 
(s. 5). Z pierwszym trudno się zgodzić, 
drugie jest chyba oczywiste, zarówno

w opisie większych, jak i mniejszych 
placówek.

Na uznanie zasługuje zamieszczenie 
danych o działalności, informacyj.nej bi
bliotek, choć pożądana byłaby przy tym 
pełniejsza sygnalizacja świadczonych 
usług reprograftcanych, nawet tam, 
gdzie placówki wykonują je za pośred
nictwem specjalnych agend 'instytucji 
macierzystych.

Zaletą informatora są jego'trzy 
indeksy: nazw, przedmiotowy zawarto
ści zbiorów i (rzadko spotykany) topo
graficzny (według nazw i numerów 
ulic). Dużą wartość dla użytkowników 
przedstawia zwłaszcza skorowidz rze
czowy, zawierający około 700 haseł, mi
mo że przy tworzeniu zapisów nie 
uwzględniano w szerszym zakresie 
związków i pokrewieństwa między dy
scyplinami (np. specjalizacja w zakre
sie mechaniki ibudowli będzie intereso
wać również poszukujących informacji 
z dziedziny budownictwa ogólnego).

Jednolicie uszeregowane elementy 
opisu poszczególnych placówek, odpo- 
wiedn.io graficznie wyróżnione, dają w 
rezultacie wrażenie ładu i celowości, 
ułatwiając orientację i szybkie poszu
kiwania. Nie budzą zastrzeżeń propor
cje ilości informacji ani dobór wiado
mości, wśród których wybijają się na 
plan pierwszy: rzeczowa charakterysty
ka zbiorów, wyliczenie form udostęp
niania i usług oraz (przy większych pla
cówkach) wykaz własnych wydawnictw 
ciągłych i wybór literatury o bibliote
ce. Zbyt pobieżnie natomiast wypadła 
informacja o otrzymywanych bieżąco 
czasopismach (należało podać przynaj
mniej liczbę tytułów czasopism zagra
nicznych., stanowiącą wszak istotny

’ Por. Korzon K., Zawlalska M.: Przewodnik, po bibliotekach Wrocławia. Wro
claw 1968.

‘ W przewodniku z r. 1968 podzielono całość materiału na dwie części: „biblioteki oświa
towe” i ,,biblioteki naukowe”, wyodrębniając w każdej z nich po cztery grupy placówek.
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czynnik charakterjTstyki (wartości nau
kowej zibtorów). Pożądane również by- 
łoby przedstawienie (w wzyborze) spe
cjalnego ai>aratu biibliografiiczno-infor- 
macyjnego dużych biblioitek i ośrodków 
(kartotek, zbiorów materiałów), mogą
cego służyć szerszym kręgom odbiorców.

Wydaiwnictwo Ossolineum wydało 
przewodnik w udanej lormie graficz
nej, z ilustracjami, (technicznie zresztą

nie najlepszymi), które przedstawiają 
budynki i wnętrza większych bibliotek, 
niektóre cenne fragmenty zbiorów 
i ciekawsze ekslibrisy. Także dzięki te
mu stanowi on wartościową pozycję w 
licznym, już zasobie naszych regional
nych i lokalnych informatorów biblio
tecznych.

Zbigniew Żmigrodzki

kronika
krajowa______
i zagraniczna
SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI RESORTÓW POŚWIĘCONE OMÓWIENIU KIERUNKÓW 
DZIAŁANIA BIBLIOTEK W 1976 ROKU

W dniu 28 listopada 1975 r. odbyło się pod przewodnictwem wiceministra Kultury 1 Sztu
ki, przewodniczącego Państwowej Rady Bibliotecznej dr Józefa (F a j к o w s к 1 e g o kolej
ne spotkanie przedstawicieli resortów, CRZZ, ZG SBP, ZNP poświęcone omówieniu kierun
ków działania bibliotek ogólnokrajowej sieci w 1976 roku. Głównym tematem obrad był stan 
i potrzeby w zakresie budownictwa 1 wyposażenia bibliotek. Zagadnienie to zreferował dr 
Jerzy Maj — przedstawiciel Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

Na posiedzeniu przedstawiono również założenia Roku Bibliotek i Czytelnictwa (refero
wał mgr Lucjan Biliński — MKiS) oraz informacje o pracach Państwowej Rady Bib
liotecznej (referował sekretarz PRB, wicedyrektor Departamentu Domow Kultury, Bibliotek 
i Stowarzyszeń Regionalnych MKiS). W posiedzeniu uczestniczył zastępca szefa GZP WP gen. 
bryg. Albin Żyto.

PLENARNE POSIEDZENIE PAŃSTWOWEJ RADY BIBLIOTECZNEJ NA TEMAT PROGRAMU 
ROZWOJU BIBLIOTEKARSTWA DO 1990 ROKU

W dniu 23 grudnia 1975 r. odbyło się w Bibliotece Narodowej — w Pałacu Rzeczypo
spolitej — ostatnie w 1975 roku plenarne posiedzenie Państwowej Rady Bibliotecznej. Na 
posiedzeniu tym, któremu przewodniczył wiceminister dr Józef Pajkowski, dyskutowa
no nad opracowanym przez zespół ekspertów skupionych w Bibliotece Narodowej programem 
rozwoju bibliotekarstwa do 1990 roku. Założenia do programu rozwoju bibliotekarstwa oraz 
informację na temat zawartości treściowej opracowanego materiału przedstawił I zastępca 
dyrektora Biblioteki Narodowej mgr Leon Marszałek. Sprawy bieżące Państwowej Rady 
Bibliotecznej omówił dr Edward Pallński. W posiedzeniu uczestniczyli również przed
stawiciele resortów 1 instytucji zainteresowanych tematem posiedzenia, a także przedstawi
ciele prasy.

XIII KRAJOWA NARADA CZYTELNICZA

W dniach 22—23 listopada 1975 roku zorganizowana została w Otmuchowie (woj. opolskie) 
XIII Krajowa Narada Czytelnicza. Wiodącym tematem narady była polska literatura współ
czesna ze szczególnym uwzględnieniem reportażu oraz formy i metody upowszechniania re
portażu; współpraca z instytucjami, rola związków młodzieży w upowszechnianiu czytelni
ctwa. W naradzie uczestniczyli m. in, przedstawiciele wojewódzkich bibliotek publicznych 
z całego kraju. Organizatorem XIII Krajowej Narady Czytelniczej byl Zarząd Główny Związ
ku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej oraz Wydział Kultury Rady Głównej Federacji So
cjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

DNI KSIĄŻKI RADZIECKIEJ

W okresie do 3 do 10 listopada 1975 r. zorganizowane zostały tradycyjne Dni Książki 
Radzieckiej będące przeglądem dorobku wydawniczego ZSRR. W związku z Dniami Książki

42



Radzieckiej zorganizowano wiele interesujących ekspozycji, np. w salonie książki przy ul. 
Mazowieckiej 9 w Warszawie czynna była wystawa-kiermasz literatury radzieckiej i rosyj
skiej, natomiast Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk, 
PWN i Ossolineum zorganizowały w księgarni ORWNPAN w Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie wystawę radzieckiej książki naukowej.

IX DNI KSIĄŻKI „CZŁOWIEK-SWIAT-POLITYKA” 20—30 LISTOPADA 1975

IX Dni Książki ,,Człowiek-Swiat-Polityka“ zainaugurow’ane zostały w dniu 21 listopada 
1975 r. otwarciem w Teatrze Płockim Ogólnopolskiej Wystawy Książki Społeczno-Politycznej. 
W okresie od 20 do 30 listopada 1975 r. odbywały się w całym kraju liczne imprezy popu
laryzujące książkę społeczno-polityczną. Organizatorami tych imprez byli bibliotekarze, księ
garze, wydawcy, a także przedstawiciele innych organizacji i instytucji zainteresowanych 
upowszechnianiem czytelnictwa literatury społeczno-politycznej. Patronat polityczny nad orga
nizacją i przebiegiem IX Dni Książki ,,Człowiek-Swiat-Polityka“ sprawowały, podobnie jak 
w poprzednich latach, instancje partyjne.

SPOTKANIE POŚWIĘCONE DZIEJOM BIBLIOTEKI STANISŁAWOWSKIEJ

Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich zorganizował spotkanie poświęcone dziejom Biblioteki Stanisławowskiej. W czasie spot
kania wygłoszone zostały referaty doc. dr Barbary Bieńkowskiej i doc. d.r Jadwigi 
Rudnickiej. Spotkanie odbyło się w dniu 12 X1 1975 r. w sali Biblioteki Królewskiej 
na Zamku w Warszawie.

ZASADY WSPÓŁPRACY KSIĘGARSTWA Z BIBLIOTEKAMI I PLACÓWKAMI KULTURAL
NO-OŚWIATOWYMI

W dniu 13 grudnia 1975 r. nastąpiło podpisanie zasad współpracy pomiędzy Departamen
tem Domów Kultury, Bibliotek i Stowarzyszeń Regionalnych Ministerstwa Kultury i Sztu
ki a Zjednoczeniem Księgarstwa. Zasady współpracy określają m. in. wspólne przedsięwzię
cia w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa. Dokument ten podpisali: dyrektor 
Departemanetu Domów Kultury, Bibliotek i Stowarzyszeń Regionalnych MKiS — mgr Wło
dzimierz Sandecki oraz naczelny dyrektor Zjednoczenia Księgarstwa — mgr Kazimierz 
Maje rowie z.

W czasie podpisywania Zasad współpracy obecny był wiceminister Kultury i Sztuki 
dr Józef Fajkowski.

eLBe
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W marcu 1976 r. odbędzie się w Amsterdamie Europejska Konferencja w sprawie wdra
żania wyników badań naukowych w ośrodkach informacji i bibliotekach. Organizatorem kon
ferencji będzie ASLIB przy współpracy z Royale de Belgique, Consiglio Nationale delle Ri- 
cerche, Deutsche Gesellschafts fUr Dokumentation, NOBIN I NORDFORSK. Podczas spotka
nia omawiane będą aktualnie prowadzone i planowane badania naukowe i możliwości ich 
stosowania w praktyce.

Information Retrieval and Library Automation 1975 nr 3.

MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA APARATÓW PISZĄCYCH I STERUJĄCYCH W BIBLIOTEKACH

Grupa Okręgu Halle Stowarzyszenia Bibliotekarzy NRD zorganizowała w marcu 1975 r. 
spotkanie poświęcone sprawom stosowania aparatów piszących i sterujących w bibliotekar
stwie i informacji naukowej. Wymianę doświadczeń w tym zakresie połączono z pokazem 
sprzętu i praktycznymi przykładami jego zastosowania (automat sterujący ,,Daro Optima 528“ 
i automat do przetwarzania tekstu ,,Daro 1416“). Ponadto pokazywano różnorodne możliwości 
przechowywania taśm i kart dziurkowanych.

Information 1975 nr 4

LITERATURA DZIECIĘCA W NRD

Ośrodek literatury dziecięcej w Berlinie (NRD) wydaj e informator o tym, co się dzieje 
w zakresie twórczości dla dzieci w NRD. Niedawno wyszedł specjalny zeszyt, który przynosi 
bibliografię prac doktorskich i habilitacyjnych poświęconych literaturze dziecięcej.

Ctenar 1975 nr 10.
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

W Ameryce Łacińskiej odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja regionalna na 
temat polityki w dziedzinie informacji. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w za
kresie istniejących systemów informacji. Ponadto rozważano sprawę utworzenia infrastruk
tury rządowej w dziedzinie administrowania, technik, badań nad kształceniem itp. — nie
zbędnej dla planowania i oceny działalności informacyjnej.

Chronique de VUNESCO 1975 nr 4.

BADANIA W ZAKRESIE POLITYKI KULTURALNEJ

W marcu 1975 r., podczas międzynarodowego spotkania w Bonn, przystąpiono do reali
zacji zaleceń UNESCO w zakresie badań nad polityką kulturalną. W trakcie dyskusji usta
lono 14 projektów badań, wśród których znalazły się m. in. motywacje i zachowania się kul
turalne właściwe młodzieży, rozwój kulturalny w krajach obejmujących rozmaite grupy na
rodowe lub etniczne, ochrona kultur regionalnych.

Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO 1975 nr 6.

KSZTAŁCENIE I NAUCZANIE W ZAKRESIE INFORMACJI

Jednym z zadań programu UNISIST jest rozwój kształcenia i nauczania w zakresie infor
macji. Na pierwszej sesji Komitetu do spraw Polityki i Programów Kształcenia ustalono za
dania w zakresie:

a) długofalowych programów kształcenia;
b) prac krótkoterminowych — zbieranie i rozpowszechnianie wiadomości o kursach, re

gulaminach, stypendiach itp.;
c) pomocy organizacjom międzynarodowym zajmującym się informacją naukową i tech

niczną.
Bulletin de VUNISIST 1975 nr 2.

38. KONGRES FID

38 kongres FID odbędzie się w dniach 20 września 1 października 1976 r. w Mexico City.

ASLJB Information 1975 nr 10.

KATALOGOWANIE W TRAKCIE PUBLIKACJI

British Library Bibliographic Services Division przy współpracy z wydawcami opraco
wał projekt katalogowania książek w trakcie publikacji. Wydawcy będą przesyłać szczegó
łowe informacje o książkach, które zamierzają opublikować, do biura CIP (Cataloging in 
Publication). Po opracowaniu według obowiązujących norm międzynarodowych w zakresie 
katalogowania, indeksowania i klasyfikacji dane te będą wracać do wydawcóv/ i ukażą się 
drukiem w tych samych książkach. CIP jest poważnym krokiem na drodze do wprowadze
nia Powszechnej Kontroli Bibliograficznej.

ASLJB Information 1975 nr 10.

CURRENT CONTENTS W CZECHOSŁOWACJI

Statna Vedecka Kniznica w Banskej Bystricy rozpoczęła nową formę obsługi użytkow
ników. Na podstawie wykazu czasopism prenumerowanych przez SVK czytelnicy mogą za
mówić reprodukcje spisów treści wybranych czasopism, a następnie odbitki kserograficzne 
2 konkretnych artykułów.

' Ćitatel 1976 nr 6.

SŁUŻBA INFORMACYJNA W AUSTRALII

Australian National Social Sciences Library powstała jako jedna z trzech instytucji 
wchodzących w skład National Library of Australia. ANSOL jest odpowiedzialna za rozwój 
informacji i obsługę użytkowników w zakresie nauk społecznych. Działalność swoją opiera 
na banku danych Social Sciences Citation Index w naukach społecznych i ERIC w dzie
dzinie oświaty.

Information Hotline 1976 nr 2.
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PRZED KONGRESEM FID

Międzynarodowe seminarium na temat ,,Znaczenie kształcenia teoretycznego i praktycz
nego specjalistów informacji dla rozwoju'’ odbędzie się w Mexico City w dniach 20-24 wrześ
nia 1976 r. Będzie ono wprowadzeniem do Kongresu FID, którego hasło brzmi: ,,Informacja 
a rozwój”.

FID News Bulletin 1976 nr 3.

AUTOMATYZACJA W BRITISH LIBRARY

British Library zawarła kontrakt z firmą W.H. Smitli and Son Ltd. na korzystanie 
z urządzeń komputerowych zainstalowanych w Swindon. Umożliwiło jej to realizację systemu 
MERLIN (Machine Readable Library Information), który obejmie całą krajową bazę danych 
bibliotecznych.

Program. News o/ Computers in Libraries 1973 nr 4.

SESJA RADY GŁÓWNEJ IFLA

42 sesja Rady Głównej IFLA odbędzie się w Lozannie w dniach 23-28 sierpnia 1976 r. 
Podczas sesji zostanie przedstawiony do przegłosowania projekt nowego statutu IFLA.

IFLA Journal 1975 nr 4.

50 ROCZNICA POWSTANIA IFLA

Na rok 1977 przypada 50 rocznica powstania IFLA. Z tej okazji odbędzie się w Brukseli 
w dniach 3-10 września 1976 światowy kongres bibliotekarzy pod hasłem: ,.Biblioteki dla 
wszystkich. Jeden świat informacji, kultury i nauki”.

IFLA Journal 1975 nr 4.

PRAWO AUTORSKIE A REPROGRAFIA

W dniach 16-21 czerwca 1975 r. odbywała się w Waszyngtonie konferencja Podkomitetu 
do spraw Reprodukcji Reprograficznej Komitetu Wykonawczego Unii Berneńskiej (Sub-Com- 
mittee on Reprographic Reproduction of the Executive Committee of Berne Union) i Mię
dzynarodowego Komitetu Prawa Autorskiego (Intergovernmental Copyright Committee). Obec
ni byli także przedstawiciele IFLA, FID oraz zainteresowanych organizacji międzynarodowych.

IFLA Journal 1975 nr 4.

CENTRALNY KATALOG CZASOPISM W BIBLIOTEKACH SKANDYNAWSKICH

Z inicjatywy Komitetu Współpracy Nordyckich Bibliotek Naukowych (Nordic Research 
Libraries Committee of Co-operation) rozpoczęto prace nad centralnym katalogiem czasopism 
w bibliotekach skandynawskich. Nordisk Samkatalog over Periodica — NOSP — będzie służył 
celom racjonalnego gromadzenia zbiorów i informacji o nich.

, UNESCO Bulletin for Libraries 1976 vol. 30.

Z.K.

2 życia § jp
w ROKU UBIEGŁYM..

Prezydium Zarządu Głównego SBP odbyło w okresie lutego-grudnia 1975 r. trzy posie
dzenia poświęcone m. in. organizacji VII Zjazdu Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze 
oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej ogniw terenowych 
Stowarzyszenia w związku ze zmianami, które nastąpiły w administracji państwowej. Oma
wiano też projekt programu Roku Bibliotek i Czytelnictwa, projekt zmiany statutu Stowa
rzyszenia oraz sprawy wydawnicze i finansowe.
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PRZEPISY:
I prawne'

A. PRZEPISY OGOLNE

DNI WOLNE OD PRACY

Uchwała Ńr 229 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zasad i terminów 
wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1976 roku. Mon. Pol. nr 39 poz. 225,

KOMISJE ROZJEMCZE I ODWOŁAWCZE DO SPRAW PRACY

Komunikat (Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych]: wykaz siedzib i terytorialny 
zakres działania terenowych komisji rozjemczych i terenowych komisji odwoławczych do 
spraw pracy. Dz. Urz. Min. Pracy, Płac i Spraw Socjaln. z 1975 r. nr 9 poz. 24.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1973 r. w sprawie warunków 
odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. Dz. U. nr 35 
poz. 191.

Jest to prawny akt wykonawczy do Kodeksu pracy, dotyczący pracowników handlu 
wewnętrznego. W paragrafie 4-tym rozporządzenia zawarte jest zalecenie dla ministrów i kie
rowników urzędów centralnych dotyczące opracowania analogicznych przepisów dla pracow
ników podległych im jednostek organizacyjnych.

ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU WYPADKU

Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku 
na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy, w drodze do pracy 
i z pracy oraz z tytułu chorób zawodowych. Dz. U. nr 36 poz, 199.

OKREŚLANIE WYKSZTAŁCENIA ŚREDNIEGO I ZAWODOWEGO

Wytyczne Nr 13 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 23 czerwca 1975 r. 
w sprawie zaszeregowania osób, które ukończyły niektóre szkoły zawodowe i kursy pro
wadzone w okresie międzywojennym, w latach okupacji oraz w okresie powojennym do 1952 
roku. Dz. Urz. Min. Pracy, Płac i Spraw Socjaln. nr 7 poz. 18.

W załączeniu do wytycznych podano wykazy szkół, których świadectwa uznawane są 
za równorzędne ze świadectwami szkoły średniej lub średniej szkoły zawodowej. Wykaz 
szkół i kursów uszeregowano w następujących grupach: i szkoły zawodowe o co najmniej 
trzyletnim okresie nauczania, zorganizowane na zasadach obowiązujących przed 1 lipca 1932 r., 
2) gimnazja zawodowe (trzy i czteroletnie'/ zorganizowane na zasadach obowiązujących po 
1932 r., 3) szkoły zawodowe i kursy o co najmniej 2-letnim okresie nauczania, 4) szkoły za
wodowe istniejące w latach 1940—1944, 5), szkoły zawodowe ukończone w okresie od 22 lipca 
1944 r. do 1952 r.

TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1975 r. w sprawie usta
lenia 1 ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności „Towarzystwo Wiedzy Pow
szechnej (TWP)”. Mon. Pol. nr 34 poz. 209.

„Celem Towarzystwa jest działalność oświatowo-kulturalna, upowszechnianie osiągnięć 
nauki, techniki i sztuki, krzewienie, wiedzy, przyczynianie się do rozwoju myśli postępowej 
i socjalistycznych wartości moralnych wśród osób dorosłych i młodzieży**.

URLOPY BEZPŁATNE DLA MATEK

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie bezpłatnych urlo
pów d.Ia matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi. Dz. U. nr 43 poz. 219.
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WYNAGRODZENIA TŁUMACZY

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie wynagra
dzania tłumaczy przysięgłych. Dz. U. nr 43 poz. 221.

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA

Wyjaśnienie Nr 13 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1975 r. 
w sprawie zasad finansowania zakładowej działalności socjalnej prowadzonej w formie wy
odrębnionego zakładu usług socjalnych lub zakładu usług socjalnych i bytowych. Dz. Urz. 
Min. Pracy, Płac i Spraw Socjaln. nr 9 poz. 23.

ZASIŁKI CHOROBOWE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października w sprawie zasad obliczania za
siłków z ubezpieczenia społecznego oraz pokrywania wydatków na te zasiłki. Dz. U. nr 35 
poz. 193.

Wyjaśnienie Nr 15 Ministra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z dnia 15 listopada 1975 r. 
W sprawie niektórych kwestii dotyczących wynagrodzenia za pracę, związanych z nieobec
nością pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, Dz. Urz. Min, 
Pracy i Spraw socjaln. nr 9 poz.22.

ZWOLNIENIA OD PRACY

Wytyczne Nr 23 Minllstra Pracy, Plac i Spraw Socjalnych z dnia 8 grudnia 1975 r. 
w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewidencji wszystkich udzielonych zwolnień od pracy 
oraz okresów usprawiedliwionej i nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Dz. Urz. Min. 
Pracy, Plac 1 Spraw Socjaln. nr 10 poz. 27.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

BIBLIOTEKI ZWIĄZKOWE

Instrukcja w sprawie zasad organizacji. 1 prowadzenia związkowych bibliotek zakładowych, 
przyjęta Uchwala Sekretariatu Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 9 kwietnia 
1975 r. („powiel.*".

Instrukcja określa: cele i zadania bibliotek związkowych, zasady organizacji sieci tych 
bibliotek, zasady tworzenia 1 prowadzenia bibliotek związkowych przez zakłady pracy, za
sady w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, oraz upowszechnia
nia czytelnictwa, normy obsady osobowej oraz szczegółowe przepisy dotyczące obowiązków, 
kwalifikacji i uposażenia pracowników bibliotek związkowych.

ROK BIBLIOTEK 1 CZYTELNICTWA

Decyzja Nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 grudnia 1975 r. 
w sprawie Roku Bibliotek i Czytelnictwa. (,,powiel.**’/.

(znak: DBS-IV-54-28/75)

Rok 1976 ustala się Rokiem Bibliotek 1 Czytelnictwa — „w celu upamiętnienia 30 roczni
cy ogłoszenia dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bib
liotecznymi, bliższego powiązania bibliotek ze społeczeństwem oraz popularyzacji roli 1 zna
czenia bibliotek w upowszechnianiu nauki 1 kultury socjalistycznej**. W decyzji tej zobo
wiązuje się Departament Domów Kultury, Bibliotek i Stowarzyszeń Regionalnych w Mini
sterstwie Kultury i Sztuki do koordynowania prac związanych z organizacją Roku Bibliotek 
i Czytelnictwa oraz do ustalenia zasad organizacji tego Roku — w porozumieniu ze Stowa
rzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. W załączeniu do Decyzji Ministra podano Program dzia
łań w Roku Bibliotek i Czytelnictwa. W programie tym określono zadania bibliotek w za
kresie: propagowania ich osiągnięć i udziału we wszechstronnym rozwoju lokalnych śro
dowisk, zakładów pracy, szkół, uczelni i instytucji naukowych; rozszerzania informacji 
o zbiorach i. usługach; modernizowania i doskonalenia działalności; dążenia do pozyskania 
dla swoich działań i zamierzeń mecenatu zakładów pracy oraz innych instytucji i organi
zacji.
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