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в I в LI от Е KARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Nr 2 WARSZAWA ROK XLIV

JADWIGA KOŁODZIEJSKAInstytut Książki i CzytelnictwaWarszawa
BIBLIOTEKI W PROBLEMIE WĘZŁOWYMUchwałą II Kongresu Nauki Polskiej postanowiono, że jednym z podstawowych i najważniejszych problemów, który winien być podjęty przez pracowników nauki i rozwiązania którego oczekuje się od nauk humanistycznych i społecznych, jest problem pod nazwą; „Badania nad polskim dziedzictwem kulturowym, tendencjami rozwojowymi kultury i jej społeczną percepcją”. Problem ten przedyskutowano na plenarnym posiedzeniu Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. Wydział I powołał pod przewodnictwem profesora Kazimierza Wyki trzydziestoosobowy zespół konsultacyjny, który po dyskusjach określił dwa kierunki prac: nad pomnikami kultury narodowej i nad tendencjami rozwojowymi nowożytnej kultury polskiej.Zespół konsultacyjny zakończył działalność w 1974 roku. Jesionią tegoż roku Wydział I PAN w porozumieniu z profesorem Kazimierzem Wyką powołał mniejszy zespół pod. przewodnictwem profesora Czesława H e r n a s a. Zespołowi temu powierzono przygotowanie pięcioletniego planu badań problemu: ,,Polska kultura narodowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja”. Problem ten przekazany został w całości Ministerstwu Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; ustalono też, że jednostką koordynacyjną będzie Uniwersytet Wrocławski, a profesor Czesław Her- nas koordynatorem I stopnia.Planowane badania obejimują głównie zagadnienia z zakresu kultury ideologicznej, intelektualnej, językowej, artystycznej, dziedziny kultury ludycznej oraz obyczajowej. Zakres chronologiczny tych badań sięga początków nowoczesnej kultury narodowej w połowie XVIII wieku, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednak przekroczenie tej granicy chronologicznej.Zakres zagadnień ujętych w planie ^koordynacyjnym obejmuje: metodologię badań kultury, kształtowanie się środowisk i profesji twórczych, funkcje społeczne poszczególnych zakresów kultury, politykę kulturalną i pośrednictwo lokalne, dzieje świadomości kulturalnej, dynamikę kultury ideologicznej, intelektualnej, artystycznej, językowej i obyczajowej we wzajemnych związkach i współzależnościach. 33



Przed ustaleniem planu prac w latach 1976—1980 zespół powołamy przez Wydział I PAN zasięgnął opinii w środowisku humanistów. Z informacji uzyskanych drogą ankietową i poprzez konsultacje wyłonił się obraz aktualnych i projektowanych prac nad różnymi problemami, mieszczący się w obszarze wiedzy o kulturze i prowadzący w perspektywie do integracji wysiłków różnych wyspecjalizowanych dyscyplin wiedzy. Uzyskane informacje pozwoliły dostrzec szczególnie mało rozwinięte lub nie podjęte dziedziny wiedzy o kulturze.Podstawę założeń programu badań stanowią: teoretyczny program badań oraz aktualny podział specjalizacyjny w humanistyce, odpowiadające mu zespoły pracowników i instytucje naukowe zdolne do podjęcia przewidywanych zadań w przyszłym pięcioleciu. Dokonano wyboru zakresów tematycznych ogólnego pojęcia kultury, zaprojektowano 15 odpowiadających tym zakresom zbiorów tematycznych- i zaproszono 15 ośrodków koordynujących II stopnia. W efekcie powstały trzy zgrupowania badawcze (kultura społeczna, kultura artystyczna, kultura literacka) oraz wspólne dla całego warsztatu badań Centrum Informacji Naukowej. Podstawą dokonanego podziału są zinstytucjonalizowane dziedziny badawcze. Celem głównym problemu jest poznanie polskiej kultury narodowej, procesów jej formowania się, jej stanu i tendencji rozwojowych w perspektywie kierunków przemian społecznych. Celem praktycznym jest:1. Określenie teoretycznych podstaw polityki kulturalnej, ustalenie wyznaczników skuteczności metod planowania i organizacji kultury narodowej.2. Określenie perspektyw rozwojowych i założeń współczesnych metod sterowania kulturą.3. Ustalenie procesów stratyfikacji w kulturze społecznej, systemów wartościowania, hierarchizacji potrzeb w podstawowych środowiskach społeczno-zawodowych współczesnej Polski, na tle tradycji środowiskowych i ogólnonarodowych.4. Budowa wspólnego warsztatu badań integrującego podstawowe specjalizacje humanistyczne, otwierające perspektywy porównawcze dla badań i syntez kultury.Tak sformułowane cele umożliwiają opracowanie teorii kultury narodowej w warunkach rozwoju społeczeństwa socjalistycznego, na tle systemów wartości, tradycji i przemian polskiej kultury oraz określenie podstawowych problemów, współzależności i tendencji występujących w różnych sferach kultury (ideologicznej, intelektualnej, artystycznej, językowej, religijnej itp.). Wśród 15 grup tematycznych znalazły się 2, które dotyczą problematyki związanej z książką, czytelnictwem i biblioteką. Grupa VII A (czytelnictwo, bibliotekoznawstwo) obejmuje problemy dotyczące organizacji systemu rozpowszechniania książki w Polsce. Celem badań jest określenie czynników społecznych warunkujących funkcjonowanie bibliotek różnych typów, księgarstwa oraz zbieractwa indywidualnego. W grupie te.j przeważają tematy badawcze z zakresu czytelnictwa, takie jak: Recepcja książki a repertuar wydawniczy; Obraz czytelnictwa powszechnego; Kształtowanie się kultury czytelniczej na wsi; Efektywność społeczna ruchu wydawniczego w PRL a popularność polskich pisarzy współczesnych i inne. Problemy organizacyjne bibliotekarstwa reprezentuje w tej grupie jeden temat: System bibliotek publicznych w nowym34



układzie administracyjnym. Kierownikiem grupy tematycznej VII A jest niżej podpisana, która pełni jednocześnie funkcje koordynatora II stopnia. Analogiczne funkcje dla grupy tematycznej VII В (Książka w procesie komunikacji społecznej) pełni profesor Karol Głombiowski. Grupę tę reprezentują następujące tematy: Ekspresja 'książkowa jednym ze sposobów funkcjonowania dzieła piśmienniczego; Strukturalne wyznaczniki poczytności tekstu; Warszawa jako ośrodek ruchu - wydawniczego w XIX w.; Rola rynku księgarskiego w procesie komunikacji społecznej; Rozwój form publicznego udostępniania książki.w ókresie rożbiorów i inne. Czas pokaże, czy wszystkie te ambitne zamierzenia -uda się zrealizo- ,wać, zwłaszcza wobec skomplikowanego systemu finansowania i rozliczania poszczególnych tematów z przydzielonych środków finansowych.Instytut Książki i Czytelnictwa włączył się aktywnie do problemu węzłowego: Polska kultura narodowa. W obu grupach tematycznych (VII A i VII B) figuruje 7 tematów, za których realizację są odpowiedzialni pracownicy Instytutu. Dwa tematy: 1. Czytelnictwo młodzieży wiejskiej; 2.System bibliotek publicznych w nowym układzie administracyjnym — są w toku realizacji. Oba tematy powinny być ukończone w latach 1979— —1980. Prawdopodobnie czytelników naszych zainteresuje drugi temat. Pozwolimy sobie więc poinformować o nim nieco szczegółowiej.
1. Cel badańReforma administracyjna przeprowadzona w czerwcu 1975 roku spowodowała zasadnicze zmiany w administracyjnym podziale kraju. Wyrazem tych zmian było przejście z trzystopniowego (województwo, powiat, gmina) podziału kraju na dwustopniowy (województwo, gmina). W organizacyjnej strukturze sieci bibliotek publicznych zaszły w związku z tym duże zmiany. Polegały one głównie na konieczności przystosowania jej do nowego podziału administracyjnego kraju. Zmiany dotyczyły głównie: 1) likwidacji środkowego ogniwa sieci, to jest bibliotek powiatowych, najbardziej okrzepłych organizacyjnie, i ograniczenia ich zadań do obsługi środowiska lokalnego (miejskiego lub miejsko-gminnego) z jednoczesną próbą zachowania ich dotychczasowych funkcji w stosunku do bibliotek na obszarze dawnego powiatu, traktowanych jako tymczasowe; 2) utworzenie 30 nowych bibliotek wojewódzkich z dawnych powiatowych; 3) połączenia 4 wojewódzkich bibliotek z bibliotekami miejskimi (Kraków, Warszawa, Toruń, Łódź); 4) przekazania w niektórych województwach (tarnobrzeskie) funkcji pełnionych dotąd przez biblioteki powiatowe — bibliotekom gminnym (zakup nowości).Te i inne jeszcze zmiany rzutują na całe zespoły spraw związanych z:1) zarządzaniem i kierowaniem pracą bibliotek, 2) centralizacją procesów bibliotecznych (które do tej pory realizowane były głównie w bibliotekach powiatowych), 3) rozmieszczeniem kadr bibliotekarskich, 4) instruktażem i szkoleniem pracowników, 5) kształtowaniem księgozbiorów bibliotecznych, 6) rozwijaniem służby informacyjnej oraz wypożyczeń międzybibliotecznych itp.W tej sytuacji zachodzi pilna potrzeba podjęcia całościowych badań nad funkcjonowaniem sieci bibliotek publicznych w całym kraju w celu uzyskania następujących odpowiedzi: 35



1. w jakim stopniu nowa struktura organizacyjna sprzyja poszerzaniu się społecznego zakresu oddziaływania bibliotek, a zwłaszcza w jakim stopniu biblioteki stały się dostępniejsze w opinii rzeczywistych i potencjalnych użytkowników?2. Jakie struktury organizacyjne w poszczególnych województwach są najaktywniejsze i najbardziej dogodne dla użytkowników?3. Jak kształtują się funkcje organizacyjne poszczególnych ogniw sieci bibliotek publicznych (biblioteka wojewódzka, miejska, gminna) i jakie istnieją możliwości upowszechniania najskuteczniejszych rozwiązań?4. Jakie warunki powinny być spełnione, by w określonym czasie nastąpiło wyrównanie różnic w wyposażeniu materialnym w grupie bibliotek wojewódzkich?2. Założenia metodologiczne badańGłównym punktem odniesienia dla badań nad funkcjonowaniem sieci bibliotek publicznych w nowym układzie administracyjnym będzie społeczno-gospodarczy rozwój kraju z uwzględnieniem specyfiki występującej w poszczególnych regionach. W układzie tym biblioteka będzie rozpatrywana jako jedna z instytucji kultury (domy kultury, kluby, muzea) towarzysząca i przyczyniająca się do rozwoju oświaty oraz uczestniczącą w realizacji zadań społeczno-gospodarczych środowiska, w którym działa. Toteż w polu widzenia projektowanych badań znajduje się:1) społeczny aspekt działania bibliotek, 2) cały zespół problemów organizacyjnych dotyczących funkcjonowania poszczególnych bibliotek, jak i całych zespołów rozpatrywanych zgodnie z nowym podziałem administracyjnym kraju.Ad 1. Ocena organizacji bibliotek dokonywana jest najczęściej na podstawie ilościowych i jakościowych osiągnięć bibliotek w zakresie udostępniania informacji oraz materiałów bibliotecznych. Rozważania dotyczą więc mniejszości obywateli (około 20% ogółu), która korzysta z usług bibliotecznych. Nie prowadzono dotąd obserwacji nad. kształtowaniem się opinii na temat przydatności i dostępńości wśród tych, którzy do bibliotek nie trafiają, a stanowią większość. Badania nasze zmierzają do wypełnienia tej luki poprzez ujawnienie stereotypów biblioteki funk- cyjonujących współcześnie w różnych środowiskach społecznych i określenie wpływu, jaki mają one na rzeczywisty zakres korzystania z bibliotek. Chodziłoby głównie o następujące ustalenia:a) Kto kreuje współcześnie opinię o bibliotece, jaki jej model prezentuje społeczeństwu i z jakim skutkiem to czyni?b) Jakie stereotypy bibliotek i zawodu bibliotekarza funkcjonują najpowszechniej w społeczeństwie: w różnych środowiskach, grupach zawodowych itp.?c) Czy istnieje zgodność między stereotypami o bibliotece a zakresem jej wykorzystania?Ad 2. Zespół organizacyjnych problemów dotyczących funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w nowym układzie administracyjnym będzie potraktowany całościowo z szerszym uwzględnieniem specyfiki36



społeczno-gospodarczej poszczególnych makroregionów, a zwłaszcza rozbudowy systemu szkolnego. Badania będą zmierzały do:1) określenia, w jakim stopniu współczesna organizacja bibliotek: zawartość księgozbiorów, aparat informacyjny, wyposażenie w czytelni, urządzenia techniczne, lokale itp. odpowiadają rzyczywistym potrzeboiń oświatowym, kulturalnym i gospodarczym określonych środowisk miejskich i województwa;2) ustalenia, czy powiązania organizacyjne i funkcjonalne między poszczególnymi ogniwami sieci bibliotek publicznych w skali województwa, miasta i gminy gwarantują racjonalne wykorzystanie księgozbiorów, zasobów informacyjnych, wyposażenia materialnego, kwalifikacji personelu itp.;3) stwierdzenia, jakie warunki organizacyjne powinny być spełnione, by biblioteki publiczne ściślej współpracowały z innymi typami bibliotek oraz ośrodkami informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji zawartych w krajowym systemie informacji SINTO.Zakres ba d'a ń
Ad 1.a) Analiza zawartości prasy (dzienniki centralne, lokalne czasopisma społeczno-liteirackie, magazyny wysokonakładowe) pod kątem informacji o bibliotekach i zawodzie bibliotekarskim. Opracowanie — na podstawie najczęściej powtarzających się wypowiedzi — stereotypów biblioteki i bibliotekarza kreowanych przez prasę.b) Analiza pamiętników przedstawicieli różnych środowisk (wiejskich, miejskich) oraz zawodów (działacze kulturalno-oświatowi, bibliotekarze, nauczyciele) i zebranie na ich podstawie informacji o znaczeniu biblioteki w życiu poszczególnych osób i całych zbiorowości.c) Przeprowadzenie wywiadów wśród mieszkańców wybranych środowisk: wiejskich, małomiejskich i dużych miast (wśród korzystających i potencjalnych użytkowników bibliotek) na temat zakresu funkcjonowania stereotypów i opinii o bibliotece oraz zawodzie bibliotekarskim. Skonfrontowanie uzyskanych wyników z informacjami o bibliotekach w prasie lokalnej oraz z formami propagandy stosowanymi przez miejscowe biblioteki.d) Przeprowadzenie badań wśród użytkowników na temat wewnętrznej organizacji bibliotek: opinia w katalogach, regulaminach, poziomie usług itp.
Ad 2.a) Opracowanie ogólnych charakterystyk 49 wojewódzkich bibliotek publicznych i dokonanie na tej podstawie podziału całej zbiorowości według stopnia zaawansowania organizacyjnego i wyposażenia materialnego.b) Przeprowadzenie pogłębionych badań nad funkcjonowaniem wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz całej sieei bibliotek publicznych na terenie województwa ze szczególnym uwzględnieniem zakresu społecznej dostępności do wybranych jej ogniw (np. stopień wykorzystania księgozbiorów zasobniejszych bibliotek przez czytelników wiejskich).c) Określenie relacji zachodzących między funkcjonowaniem biblio-.
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tek publicznych a innych typów bibliotek szczególnie w zakresie obiegu informacji i udostępniania materiałów bibliotecznych (wypożyczeń międzybibliotecznych) .d) Przeprowadzenie kilku analiz szczegółowych wewnętrznej organizacji biblioteki wojewódzkiej, miejskiej i gminnej oraz zaproponowanie najkonieczniejszych usprawnień z centralizacją procesów bibliotecznych oraz decentralizacją usług.e) Skonfrontowanie najkorzystniejszych struktur organizacyjnych wybranych bibliotek publicznych z zakresem ich przestrzennego oddziaływania zarówno w środowisku, w którym pracują, jak i w odniesieniu do terenu (n^. miasto wojewódzkie i obszar województwa).f) Opracowanie całościowego raportu na temat funkcjonowania sieci bibliotek publicznych z jednoczesną propozycją kilku wariantów organizacyjnych.W badaniach nad tymi problemami uczestniczą pracownicy Instytutu Książki i Czytelnictwa, pracownicy wojewódzkich bibliotek publicznych oraz grupa studentów III roku Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Całością prac kieruje niżej podpisana. Wydaje się, że tak pomyślana organizacja badań zachęci inne ośrodki bibliotekarskie do podejmowania problemów organizacyjnych współczesnego bibliotekarstwa polskiego.
JANISŁAW OSIĘGŁOWSKI
Poznań

PROBLEMY MINIATURYZACJI ZBIOROW 
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Miniaturyzacja zbiorów w formie mikrofilmów weszła na stałe do zakresu prac 
bibliotecznych. Problem jednak w tym, czy forma miniaturyzacji na taśmie zwo
jowej 35 mm perforowanej łub nieperforowanej, do której w zasadzie ogranicza się 
mikrofilmowanie zbiorów w Polsce, jest ośtateczną i najlepszą, czy odpowiada 
współczesnemu stanowi techniki wykonywania, odtwarzania oraz wyszukiwania 
zawartych na niej informacji. Wreszcie, czy inne formy miniaturyzacji możliwe 
obecnie do zastosowania nie stworzą nowych perspektyw dla bibliotek i icłi użyt
kowników?

Nie ulega wątpliwości, że prowadzona od lat przez wiele bibliotek naukowych 
akcja mikrofilmowania najwartościowszych zbiorów rękopisów, inkunabułów, sta
rodruków, prasy i innych dokumentów zabezpiecza znakomitą ilość tekstów przed 
grożącymi kataklizmami, a zarazetn zwielokrotnia je, umożliwiając szersze badania 
naukowe uniezależnione już od miejsca ich przechowywania. Akcja ta powinna być 
kontynuowana, ponieważ stosowane dla formatu A4 pomniejszenia 8-krotne oddają 
najwierniej reprodukowany dokument, tym bardziej że w związku z niezwykle 
szybkim postępem technik reprograficznych, coraz realniej rysują się perspektywy 
przenoszenia obrazów zawartych na taśmie 35 mm na inne formy mikrokopii, na 
przykład mikrofisze lub taśmę 16 mm.

Najczęściej stosowaną w Polsce mikroformą jest taśma mikrofilmowa, perfo
rowana lub nieperforowana, o szerokości 35 mm, przechowywana na znormalizo-38



wanych szpulach. Umożliwia ona przede wszystkim trwałe przechowywanie kopii 
dokumentów i w tym zakresie spełnia najlepiej swą funkcję. Jej częste użytkowa
nie jest jednak kłopotliwe. Zwykle mikrofilm taki ma postać zwoju liczącego nie
raz kilkadziesiąt metrów długości i trzeba wielokrotnie przewijać taśmę, żeby od
naleźć interesujący dokument. Powoduje to dużą stratę czasu oraz szybsze niszcze
nie mikrofilmu. Niedogodne jest również odczytywanie tej mikroformy w czytniku 
umieszczonym w zaciemnionym pomieszczeniu.

Podobne właściwości posiada taśma o szerokości 16 mm, która odznacza się jed
nak większym stopniem pomniejszania oryginałów. Istnieją wprawdzie możliwości 
automatycznego wyszukiwania pożądanych kopii, wymaga to jednak stosowania 
wysoce skomplikowanych urządzeń kopiujących oraz czytników bardzo kosztownych.

Przenośny czytnik niikrofisz 
systemu DASA z ekranem 
umożliwiającym czytanie przy 

świetle dziennym

Na szczególną uwagę zasługują błony płaskie, tzw. mikrofisze. Są to arkusze 
błon mikrofilmowych zawierających — zależnie od wielkości i stopnia pomniejsze
nia oryginału — różną ilość pól obrazowych oraz pole do oznaczania cech identy
fikacyjnych. Stosuje się następujące formaty mikrofisz: 75X125 mm, 83X187 mm, 
105X148 mm, 180X240 mm. Wydaje się, że ze względu na możliwości, jakie daje 
kamera Pentakta A 100 wytwarzana przez firmę VEB — Pentacon w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej interesować nas będzie format 105X148 mm. Uzyskana 
przy pomocy tego urządzenia mikrofisza zawiera 36 lub 72 pola obrazowe oraz 
pole do oznaczenia identyfikacyjnego, czytelne okiem nieuzbrojonym. Poważnymi 
zaletami tego rodzaju mikrofisz są:

Ф stosowanie nieskomplikowanych czytników, pozwalających na korzystanie nie
zależnie od oświetlenia;
• stosunkowo łatwe i nieskomplikowane wyszukiwanie żądanych dokumentów;
Ф niewielka powierzchnia przechowywania (w znormalizowanej szafie do prze

chowywania można 'pomieścić około 37 tysięcy mikrofisz);
• duża trwałość.
Podobne do mikrofisz są mikrokarty, z tym, że są one wykonane na nieprzeźro

czystym papierze syntetycznym; stąd wynika kcniecznośp stosowania bardziej skom
plikowanego czytnika. Można jeszcze wspomnieć o superfiszach i ultrafiszach. Su- 
perfisza to odmiana mikrofiszy o stopniu zmniejszenia od 50 do 100 razy, nato
miast ultrafisza to zmniejszenie ponad 100-krotne. Obecnie na ultrafiszach formatu39



Rozkładany przenośny czytnik systemu Huygcnsa do mikrofisz i mikrofilmu 35 mm

105X148 mm uzyskuje się 3600 pól obrazowych. Ze względu jednak na wysokie 
koszty wykonania tego rodzaju mikrofisz jak i czytników nie wydaje się, by mogły 
one być powszechniej stosowane w bibliotekach publicznych.

Względy ekonomiczne i praktyczne zdają się jednoznacznie przemawiać za przy
jęciem spośród wymienionych mikroform w bibliotekach publicznych mikrofisz 
o formacie 105X148 mm.

Jakie dokumenty reprodukowane w tej formie należałoby gromadzić i wyko
rzystywać w bibliotece? Decydować o tym pówinna polityka gromadzenia zbiorów 
w danej bibliotece lub w sieci bibliotek. Wydaje się, że będą to głównie wydaw
nictwa wyczerpane lub trudno dostępne. Każda z bibliotek publicznych może spo
rządzić listę zawierającą kilkadziesiąt pozycji nieosiągalnych inną drogą, w poszu
kiwaniu których czytelnicy zmuszeni są do odległych i kosztownych nieraz pod
róży. Dotyczy to głównie wydawnictw regionalnych z XIX i początku XX wieku 
dotyczących historii, gospodarki, geografii oraz kultury regionu. Przeniesienie tych 
opracowań na mikrofisze byłoby tańsze niż kolejne ich wydania czy przedruk. 
Zbiory regionalne można by także wzbogacić wybranymi dokumentami archiwal
nymi, które istnieją w jednym egzemplarzu.

Oprócz wzbogacania tą drogą zasobów bibliotek publicznych zastosowanie mi
krofisz stwarza perspektywę w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych. Na 
koszty związane z uzyskaniem poszukiwanego wydawnictwa przez bibliotekę skła
dają się: czas poświęcony na poszukiwania w katalogach, koszty przesyłek (opako
wanie, porto, często opłacane za drogie przesyłki wartościowe), wreszcie nieobli
czalne koszty zniszczenia książki wynikłe z transportu. Gdy biblioteki zaopatrzą 
się w mikrokopie najczęściej sprowadzanych książek, ilość zamówień, a tym samym 
związanych z tym kosztów, oraz czas oczekiwania nieporównywalnie zmaleje. Tym 
samym biblioteka wydatnie zwiększy swą usługowość i efektywność działania, 
zwiększy równocześnie swoją atrakcyjność. Zmniejszy się ilość zamówień niezreali
zowanych, bowiem biblioteki posiadające oryginał lub mikrofiszę nie będą miały 
oporów przy wysyłce mikrofiszy, którą nawet w wypadku zagubienia czy znisz
czenia, mając negatyw, zawsze można odzyskać. Biblioteka mająca negatyw mi
krofiszy będzie wysyłać pozytyw bibliotece zamawiającej w kopercie jako zwykły 
list. Koszt przesyłki poleconej niewiele odbiegałby od kosztu samej mikrofiszy. 
Ryzyko zagubienia tego rodzaju przesyłki jest znikome.40



Wydaje się, że problem ten z ekonomicznego punktu widzenia wart jest zbada
nia. Stosunkowo wysokie koszty wyposażenia sieci bibliotek publicznych w czytniki 
zostaną w krótkim czasie zrekompensowane poprzez znaczne obniżenie kosztów 
wynikających z opłat związanych z przesyłką.

Wydaje się, że biblioteki wojewódzkie należałoby wyposażyć w aparaty kopiu
jące, a więc dokumentory i urządzenia wywołujące. Biblioteki niższego szczebla, 
miejskie i gminne, ograniczyłyby swe wyposażenie wyłącznie do czytników, a w 
miarę wzrastania zbiorów w odpowiednie urządzenia do przechowywania mikrofisz.

Wygodniejsze w użyciu wydają się lekkie, przenośne czytniki, proste w obsłudze 
i tanie, które można udostępniać czytelnikom wraz z mikrofiszą. Czytniki powinny 
otrzymać w pierwszym rzędzie biblioteki wojewódzkie, inne zaś biblioteki tylko 
w miarę wzrastających potrzeb.

W miarę rozwoju techniki miniaturyzacji poprawił się sprzęt, dzięki któremu 
uzyskuje się lepszy, jaśniejszy i czytelniejszy' obraz. Skonstruowano ekrany po
zwalające na odczytywanie mikroform przy świetle dziennym, a obraz można usta
wiać dowolnie, w zależności od przyzwyczajeń i indywidualnych upodobań czytel
nika. Nowoczesne urządzenia nie powodują zmęczenia oczu związanego z kontras
tami świateł przy korzystaniu z czytników wymagających zaciemnienia.

W 1970 r. przeprowadzono w New Hampshire badania nad umiejętnością czytania 
mikroform w'śród uczniów szkolnych oraz w Denver wśród studentów. Ekspery
menty wykazały ponad wszelką wątpliwość, że nie istnieje żadna różnica w szyb
kości czytania mikroform i tych samych tekstów w formie oryginalnej.

Wydaje się, że rezultaty tych eksperymentów warto wykorzystać w naszej prak
tyce bibliotecznej. W pierwszej kolejności wypadałoby dokonać próby wykorzy
stania atrakcyjności tego rodzaju aparatury wśród młodzieży, aby tą drogą w po
średni sposób wykształcić nawyk czytania a równocześnie zdobyć przyszłego trwa
łego użytkownika biblioteki.

HALINA MALISZEWSKA 
Biblioteka Główna UMCS 
Lublin

ZNACZENIE CZYTELNICTWA FACHOWEGO 
W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM

Z nowym pojęciem edukacji permanentnej spotykamy się coraz częściej zarówno 
w literaturze krajowej jak i zagranicznej. Zasada edukacji permanentnej związana 
jest z potrzebą ustawicznego podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych^ 
a także kształcenia ogólnego. O ile kształcenie ogólne daje wiadomości z różnych 
dziedzin wiedzy, kształtuje postawę i światopogląd, kształcenie zawodowe przygo
towuje do określonego zawodu.

Rozwój nauki i techniki stwarza obecnie sytuację, w której zdobyte przez lata 
wykształcenie nie może już być wystarczające, ze względu na szybkie deaktualizo- 
wanie się nabytej wiedzy. Ten proces, jak wiemy, postępuje bardzo szybko. Wpraw
dzie środki masowego przekazu starają się odświeżyć i uzupełnić naszę wiedzę, jed
nak nie gwarantują one zdobycia z jakiejkolwiek bądź dziedziny wystarczającego41



jej zasobu, w stosunku do aktualnych i bieżących potrzeb. W dalszym ciągu głów
nym nosicielem postępu technicznego i wiedzy jest książka i czasopismo.

Kształcenie ogólne ma swoją długą historię, zaś historia zawodowego jest bardzo 
młoda. Początki i pełniejsze koncepcje kształcenia zawodowego rozwinęły się do
piero w wieku XIX. Oprócz szkół ogólnych, przygotowujących do dalszych studiów, 
powstawały w dość szybkim tempie szkoły, które przygotowywały do podjęcia pracy 
zawodowej, a do których najczęściej garnęła się młodzież z warstw uboższych. Pełny 
jednak rozkwit szkół zawodowych nastąpił dopiero pod koniec XIX i w początkach 
XX wieku. Przyczyniły się do tego — rozwój nauki i techniki, które zmuszały do 
organizowania różnorodnych szkół zawodowych. Różnorodność specjalizacji stwa
rzała już dużą możliwość wyboru zawodów.

Rewolucja naukowo-techniczna XX wieku wymaga jednak ciągłego i systema
tycznego doskonalenia umiejętności zawodowych. Nauka, rozwiązując coraz trud
niejsze problemy, stawia jednocześnie technice większe wymagania. Rzecz jasna 
zachodzi tutaj sprzężenie obustronne.

Pierwszą rewolucję techniczną nazwano epoką maszyny. Były to lata sześćdzie
siąte ubiegłego stulecia. Rewolucja ta wprowadziła wiele zmian, nie tylko w go
spodarce, przemyśle, technice, ale także w nauce. Druga rewolucja techniczna przy
pada na wiek bieżący. Zaznaczyła się różnorodnością, a także zmiennością zawodów. 
O rozwoju tych rewolucji traktuje bardzo obszernie R. Wroczyński w swojej 
niezwykle interesującej książce — Edukacja permanentna i.

Współczesne kształcenie wymaga już nie tylko śmiałych, ale przewidujących na 
lata późniejsze rozwńązań. Niektóre zawody wyraźnie starzeją się, tworzą się nowe, 
wymagające nowych twórczych kadr zawodowych. Jednak coraz wyraźniej zauważa 
się wśród kadry technicznej narastające opóźnienia w podnoszeniu wiedzy facho
wej.

Jak stwierdza S. Meissner: «niepokoje te dotyczą przede wszystkim inżynie
rów i techników — tyvórców i zarazem realizatorów postępu naukowo-technicznego. 
W związku z tym postuluje się, aby przemyśleć sposoby instytucjonalnego zabez
pieczenia przed starzeniem się inżynierskich dyplomów» Niezbędna jest więc no
wa polityka dokształcania technicznego kadr.

Na temat kształcenia ustawicznego pisano już wiele, chociaż problem ten jest 
jeszcze wciąż nowy i aktualny. Wyposażenie młodego człowieka w pewne określone 
programem wiadomości czy umiejętności jest dzisiaj niewystarczające. Żadna 
współczesna szkoła nie jest jeszcze w stanie przekazać w pełni wiadomości za
równo teoretycznych jak i praktycznych, tym bardziej, że przy obecnym szybkim 
postępie nauki i techniki programy musiałyby być często aktualizowane, udosko
nalane i dostosowywane do rzeczywistych potrzeb.

Według koncepcji oświaty ustawicznej, w procesie kształcenia permanentnego 
dominować będzie podnoszenie kwalifikacji, odświeżanie wiedzy i umiejętności nie 
związanych z poziomem wykształcenia, ale z koniecznością bogacenia i pogłębiania 
zdobytej wiedzy, szczególnie zawodowej. Obowiązkiem współczesnego człowieka 
staje się więc edukacja przez całe życie.

W tym tak niezwykle .ważnym procesie kształcenia permanentnego wielką rolę 
odgrywa książka i czasopismo. Mamy na myśli przede wszystkim wydawnictwa 
specjalistyczne, związane z tematyką z dziedziny gospodarki, przemysłu, techni
ki itp.

Bibliotek specjalistycznych, fachowych jest w Polsce około 5000. Są to — jak

* R. Wroczyński: Edukacja permanentna. Warszawa 1973, s. 168.
* S. Meissner: Czytelnictwo prasy technicznej. Warszawa 1971, s. 1.42



stwierdza A. Lech — biblioteki jeszcze młode, nie posiadające dłuższej tradycji, 
organizowane najczęściej przy zakładach pracy 8. Działalność tych bibliotek polega 
przede wszystkim na zaspokajaniu potrzeb czytelniczych pracowników macierzys
tego zakładu, na dostarczaniu materiałów i informacji z odpowiednich dziedzin 
wiedzy.

Problematyka czytelnictwa fachowego jest wciąż, mało rozpoznana. Literatura na 
ten temat jest jeszcze skromna. Jest sporo prac dotyczących czytelnictwa książki 
i prasy ogólnej, lecz odczuwa się brak badań z zakresu czytelnictwa fachowego.

Biblioteki fachowe to placówki, które zajmują się, jak wszystkie inne biblioteki, 
gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem wydawnictw. Zagadnienie in
formacji i dokumentacji naukowo-technicznej jest ważną formą pracy bibliotek 
fachowych. Umiejętne korzystanie z informacji staje się dzisiaj integralną częścią 
pracy naukowo-badawczej oraz działalności gospodarczej. Tylko sprawna, właściwie 
dobrana i pełna informacja może gwarantować prawidłowość w rozwiązywaniu 
problemów związanych z pracą zawodową.

Znaczenie i potrzeba istnienia bibliotek fachowych nie ulega najmniejszej wątpli
wości. Jednak przekonanie to nie idzie w parze z równoczesnym tworzeniem od
powiednich warunków lokalowych i finansowych przez kierownictwo zakładów. 
Wyniki badań przeprowadzonych na terenie zakładów pracy w kilku wojewódz
twach, a dotyczących działalności bibliotek fachowych i ich warunków, zmuszają 
do refleksji. Trudności te — jak określa S. Meissner — mają raczej «charakter 
lokalny i subiektywny» a więc wymagają jedynie poważnego potraktowania spra
wy przez kierownictwo zakładów pracy.

Postęp naukowo-techniczny narzuca dzisiaj bibliotekom konieczność unowocześ
niania metod pracy. Trudno jeszcze dzisiaj mówić o zastosowaniu najnowszych 
zdobyczy nowoczesnej techniki w pracach bibliotek fachowych. Musimy jednak 
zdawać sobie sprawę z lawinowego przyrostu informacji, który zmuszać będzie 
coraz bardziej czytelnika do korzystania w pełni z usług bibliotekarza zawodo
wego. Odpowiednie przygotowanie pracowników bibliotek fachowych jest dzisiaj 
istotnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jako placówki o spe
cyficznym charakterze.

Bibliotekarz, podobnie jak i inni fachowcy, powinien podnosić swoje kwalifikacje 
zawodowe. Niestety, jeszcze dzisiaj w wielu wypadkach biblioteki fachowe są po
zbawione bibliotekarzy specjalistów, co utrudnia kadrze naukowo-technicznej za
kładów właściwie korzystanie z najnowszych materiałów i informacji. S. Meis
sner podkreśla, że: «tylko w połowie badanych zakładów istnieją pracownicy 
etatowi zajmujący się bibliotekami» s. Tylko w jednym przypadku w bibliotece 
było 3 etatowych bibliotekarzy, zaś aż w 16 zakładach (na 32 badane) zbiorami 
bibliotecznymi zajmowali się pracownicy spbłecznie, nierzadko nie mając do tego 
odpowiedniego przygotowania.

Sprawa udostępniania zbiorów przedstawia i ównież wiele do życzenia. Biblioteki 
fachowe z reguły są trudno dostępne dla pracowników, chociażby ze względu na 
nieodpowiednią porę udostępniania zbiorów bądź inne ograniczenia czasowe. Taka 
sytuacja nie zachęca osób zainteresowanych czytelnictwem piśmiennictwa facho
wego.

Ważnym także zagadnieniem jest sprawa odbiorców literatury .technicznej, która

’A. Lech; Biblioteka techniczna i jej organizacja. Warszawa s. 6. 
‘ S. Meissner: op. cit., s. 14. • .
’ S. Meissner: op. cit., s. 11. 43



przeznaczona jest przede wszystkim dla ludzi o pewnych określonych kierunkach 
wykształcenia. Książki, czasopisma techniczne są przeważnie redagowane z myślą 
o fachowcach określonej branży, posiadających i przejawiających zainteresowania 
czytelnicze specyficzną dla nich dziedziną wiedzy.

Jak wykazały badania przedstawione przez wyżej wspomniana autorkę, naj- 
v/iększą grupę badanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim zawodowym 
(58,9 proc.), z wyższym (33,2 proc.) i innym (7,9 proc.)«. Mamy więc tutaj do czy
nienia ze zbiorowością o przeciętnym przeważnie poziomie zainteresowań czytel
niczych. Jeśli dodamy do tego fakty stwierdzające, że jedna trzecia badanych czyta 
mniej aniżeli czytali w ubiegłym roku to taki stan czytelnictwa fachowego w za
kładach pracy nie jest zadowalający.

Niektórzy badacze upatrują w słabym przygotowaniu szkół zawodowych przyczyn 
braku większego zainteresowania czytelnictwem fachowym wśród personelu tech
nicznego. Absolwenci tych szkół, przystępując do pracy, bardzo często zrywają 
kontakt w ogóle z czytelnictwem, co świadczy, że szkoła zawodowa nie rozbudza 
trwałego zamiłowania do literatury fachowej. Hipotezę tę prócz S. Meissner 8 wy
suwa między innymi M. Walentynowicz®, stwierdzając, że szkoły zawodowe 
nie przygotowują w sposób dostateczny do samodzielnego korzystania z literatury 
fachowej. St. Siekierski dzieli odbiorców literatury technicznej w zakładzie 
pracy na kilka grup. Do najbardziej aktywnych zalicza pracowników koncepcyj
nych i nowatorów, do drugiej grupy — pracowników podnoszących aktualnie swoje 
kwalifikacje. Do najmniej aktywnych zalicza pracowników inżynieryjno-technicz
nych, ludzi związanych bezpośrednio z produkcją i®. Są to hipotezy, które wymagają 
jeszcze podjęcia szerszych badań dotyczących aktywności czytelnictwa technicznego 
wśród pracowników przemysłowych. Jest to problem niezwykle skomplikowany, 
bowiem książka czy czasopismo techniczne nie służy rekreacji. Chodzi tutaj o zdo
bycie wiadomości i umiejętności, które mogłyby znaleźć zastosowanie w kontretnej 
pracy.

Kształcenie i samokształcenie w zakresie wiedzy specjalistycznej wymaga ciągłej 
aktualizacji. W tym powinien pomóc zakład pracy, a w szczególności dobrze zor
ganizowana biblioteka fachowa. Z właściwym funkcjonowaniem tej placówki zwią
zane są takie potrzeby, jak: etaty, pomieszczenia, wystarczające fundusze, odpo
wiednie kwalifikacje bibliotekarzy, ich umiejętności i zdolności rozbudzania zainte
resowań czytelniczych.

Funkcja biblioteki fachowej w procesie kształcenia permanentnego powinna być 
bardziej aniżeli dotychczas wielostronna. Biblioteka fachowa spełni swoje zadania, 
jakie nakreśla jej konieczność i potrzeba współczesnej cywilizacji, o ile znajdzie 
dla swojej działalności sprzyjający klimat w zakładzie pracy. Im wyższy poziom 
techniki, tym większe wymagania powinny być stawiane kadrze technicznej. Toteż, 
jak podkreśla S. Meissner w swojej książce: -«do planu rozwoju postępu tech
nicznego w zakładach pracy winien być włączony-również plan dokształcania kadr, 
obejmujący między innymi wzrost czytelnictwa prasy i literatury fachowej» n.

•S. Meissner: op. clt., s. 8.
’S. Meissner: op. cłt., s. 34.
’ S. Meissner: op. clt., s. 32—36.
•M. Walentynowicz: Czytelnictwo absolwentów szkół technicznych. Warszawa 1956, 

s. 86.
10 s. Siekierski: Czytelnictwo książki i prasy technicznej wśród pracowników zakładów 

przemysłowych. Bibliotekarz 1957 nr 7—8 s. 154.
11 S. Meissner: op. cit., s. 50.44



KRYSTYNA MARCZAK
Biblioteka Szpitala im. J. Babińskiego 
Łódź

BIBLIOTEKA W SŁUŻBIE CHORYM*

Od początku istnienia Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, zwanego 
poprzednio „Kochanówką”, to jest od 1902 r. jego kierownicy starali się nadać tej 
instytucji nie tylko charakter leczniczo-pielęgniarski, ale i naukowy. Już pierw
szy dyrektor Szpitala, dr Mazurkiewicz stworzył zaczątek biblioteki nau
kowej. Następny dyrektor, dr Chodźko, uzyskując z Kasy Mianowskiego 
oraz od prezesa Komitetu E. Eiserta pewną sumę pieniędzy na pomoce 
naukowe, powiększył księgozbiór. W nowo budowanym pawilonie gospodarczym, 
obok pracowni laboratoryjnych urządził bibliotekę lekarską, której pomiesz
czenie służy jednocześnie jako sala konferencyjna. Biblioteka naukowa powiększała 
się. W 1905 r. liczyła 397 tytułów, a w 1906 r. 637. Dla lekarzy prenumerowano cza
sopisma fachowe, krajowe: Gazetę Lekarską, Przegląd Lekarski, z zagranicznych: 
niemieckie, rosyjskie, francuskie, angielskie, włoskie. Personel pielęgniarski i niższy 
przeznaczył również pewne kwoty pieniężne na potrzeby biblioteki i czytelni. 
W bibliotece były nie tylko książki, pisma codzienne i tygodniowe, ale odbywały 
się w niej również pogadanki ogólnokształcące, kursy czytania i pisania. Trzeci 
dyrektor, prof, dr Mikulski, kontynuował tradycje swoich poprzedników i — ■ 
jak to określa dr Siwiński w swoim pamiętniku: -«utworzył pięknie zorganizo
wany warsztat naukowy, stale przyciągający lekarzy». Z chwilą wybuchu wojny 
w 1914 r. księgozbiór liczył 800 dzieł, przeważnie treści psychiatrycznej i neurolo
gicznej. Zwiększyła się również ilość czasopism. Dzięki ofiarności zatrudnionego 
personelu biblioteka przetrwała bombardowanie Szpitala, ponieważ zbiory ukryto 
w piwnicach. Częściowemu zniszczeniu uległy tylko czasopisma. Natomiast lokal 
biblioteczny został w tej bitwie doszczętnie zdewastowany. Po szybko dokonanej 
odbudowie biblioteka wraca na swoje pierwotne miejsce w budynku gospodarczym, 
a księgozbiór powiększa się o dalsze 500 dzieł. Oprócz tego w pawilonie im. prof, 
dr Mikulskiego, w tak zwanej malowanej sali mieściły się szafy z książkami bele
trystycznymi dla chorych oraz czytelnia prasy dla pacjentów i personelu.

Stale powiększana przez wszystkie okresy swego istnienia, biblioteka Szpitala 
stanowiła ważną pomoc do badań naukowych. Na jubileusz 25-lecia, w 1927 r. 
miała 1500 tomów, zinwentaryzowanych i skatalogowanych według autorów. Oprócz 
licznych roczników czasopism polskich i zagranicznych, szczyciła się posiadaniem 
kilkunastu starodruków naukowych z lat 1775—1884.

W 1939 r. biblioteka Szpitala liczyła przeszło 4000 książek naukowych, dużą ilość 
oprawionych roczników czasopism, liczne prace lekarskie i około 100 wol. książek 
beletrystycznych. Po wybuchu. II wojny światowej księgozbiorem naukowym opie
kował się dr St. Słomczyński, ówczesny ordynator oddziału III, a beletrys
tycznym wieloletni pracownik Szpitala K. Kaczmarek. Z chwilą ewakuacji 
chorych i likwidacji Szpitala, biblioteka naukowa i pracownie zostały całkowicie 
zniszcżone. Niewiele książek rozdanych personelowi przetrwało okupację. Zwracane 
po wojnie były zalążkiem od nowa powstającej biblioteki.

W ciężkich pierwszych latach powojennych z książek otrzymywanych wyłącznie 
z darów utworzono bibliotekę naukową w gabinecie lekarskim i beletrystyczną

♦ Biblioteka Zespołu Psychiatrycznego Opieki Zdrowotnej m. Łodzi przy Szpitalu im. dr 
Г. Babińskiego w Łodzi. 45



przy Radzie Zakładowej. Prowadzone są społecznie. W 1954 r., po odremontowaniu 
willi nr 5, biblioteka otrzymała osobne w niej pomieszczenie i etatowego pracow
nika. Stopniowo Ministerstwo Zdrowia zaczęło przyznawać coraz większe fundusze 
Szpitalowi na zakup książek i czasopism. Na 60-lecie Szpitala, w 1962 r. biblioteka 
otrzymała nowe meble, regały i właściwe wyposażenie oraz drugie sąsiadujące 
osobne pomieszczenie, w części murowanej świetlicy, na księgozbiór naukowy. (Sy
tuacja lokalowa polepszyła się wyraźnie w 1971 r.). Biblioteka miała wówczas 2555 
książek naukowych i 356.3 beletrystycznych, 66 czasopism z prenumeraty, w tym 
55 krajowych. Od początku 1962 r. bibliotekę naukową oraz beletrystyczną dla 
pracowników i ich rodzin, jak również dla pacjentów prowadzi K. Marczak, 
która w międzyczasie uzyskuje zawodowe wykształcenie bibliotekarskie.

Po 1962 r. notuje się dalszy rozwój biblioteki szpitalnej, tak pod względem iloś
ciowym jak i jakościowym. Zwiększa się frekwencja czytelników i zakres czynności. 
Wprowadza się wolny dostęp do półek. Obowiązkowy staje się kontakt z Główną 
Biblioteką Lekarską w Warszawie, z. Działem Instrukcyjno-Metodycznym MBP im. 
L. Waryńskiego w Łodzi i Referatem Kultury Dzielnicy Łódź-Bałuty.

Udostępnianie zbiorów beletrystycznych i popularnonaukowych podleczonym far
makologicznie pacjentom daje nie mniejsze rezultaty niż terapia pracą.

W 1965 r. biblioteka otrzymuje drugiego etatowego pracownika, instruktora te
rapii zajęciowej. Biblioteka korzysta również z pomocy pacjentów-rekonwalescen- 
tów.

W lutym 1974 r. w wyniku reorganizacji placówek Służby Zdrowia i powstania 
Zespołu Psychiatrycznego Opieki Zdrowotnej m. Łodzi zmienia się organizacja bi
blioteki Szpitala, która jest obecnie centralną biblioteką, podległą Działowi Meto- 
dyczno-Organizacyjnemu ZPOZ miasta Łodzi. Kierownikiem tego Działu jest lekarz 
psychiatra H. Rabińska. Dział obsługuje nie tylko Szpital, Klinikę AM i WAM, 
Szkołę Pielęgniarstwa Psychiatrycznego oraz częściowo Instytut Higieny Psychicz
nej w Łodzi, ale pod względem merytoryczno-finansowym i instrukcyjnym podle
gają mu wszystkie księgozbiory Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Odwyko
wych, Oddziałów Dziennych (w sumie 16 placówek). Poradnie Zdrowia Psychicz
nego nie mają bibliotek, lecz wszystkie zaopatrywane są przez Dział w prenumeratę 
dzienników, czasopism i inne periodyki oświatowe. Pracownicy korzystają z księ
gozbiorów biblioteki centralnej. Poradnie Odwykowe mają dla pacjentów księgo
zbiory beletrystyczne dość duże — łącznie 11 483 wol.

Księgozbiór naukowy Szpitala liczył w połowie 1976 r. 7740 wol., beletrystyczny 
i popularnonaukowy — 15 081 wol. Ogólny budżet biblioteki na zakup książek wy
niósł 100 000 zł, na prenumeratę — 40 000 zł.

W 1Ó75 r., nie licząc wykorzystania księgozbiorów podręcznych na Oddziałach, 
personel wypożyczył 573 książki i 4000 numerów czasopism naukowych, a 340 pra
cowników było czytelnikami biblioteki beletrystycznej (10 041 wypożyczeń). Na 
ogólną liczbę około 1200 pacjentów zarejestrowano 482 jako czytelników wypoży
czalni (3945 wypożyczeń).

Rocznie prenumeruje się około 150 tytułów dzienników, czasopism ilustrowanych 
oraz fachowych krajowych i zagranicznych. Wszystkie Oddziały otrzymują co
dzienną prasę dla pacjentów, a świetlice i czytelnie czasopisma.

Chorzy przebywający na Oddziałach psychiatrycznych nie otrzymują książek. 
Wyjątek stanowi Oddział neurologiczny. Pacjenci z Oddziałów psychiatrycznych są 
kierowani do bibliotek przez lekarzy i mogą korzystać z książek jedynie za ich 
pisemnym zezwoleniem. Wstępna rozmowa z przyszłymi czytelnikami na temat ich 
zainteresowań, oczytania i aktualnego stanu zdrowia ma na celu właściwy dobór 
książek. Po zapisie chorego wkłada się w kancelarii Szpitala do jego „akt choro-46



bowych” druk oświadczający, że dany pacjent jest czytelnikiem biblioteki. Z chwilą 
wypisu ze Szpitala żąda się druku stwierdzającego zwrócenie książek.

Pod opieką przełożonej pielęgniarek we wszystkich Oddziałach tworzą się spec
jalnie wydzielone kąciki czytelnicze z dobrym oświetleniem. W świetlicy organi
zuje się okolicznościowe wystawy książek, spotkania z pisarzami i redaktorami. 
Współpraca z instruktorami terapii zajęciowej, zajmującymi się różnymi formami 
pracy i rozrywki chorych, układa się dobrze.

W kwietniu 1974 r. została powołana Komisja Biblioteczna, w skład której wcho
dzą: lekarz psychiatra, lekarz neurolog, biolog, farmaceuta i psycholog oraz ra
diolog. Komisja pomaga w ułożeniu rocznego planu pracy biblioteki, we właściwym 
doborze książek, szczególnie fachowych, i czasopism. W tym też okresie przystąpio
no do organizacji Ośrodka Informacji Naukowej. Realizację zaplanowanych prac 
(opracowanie katalogu przedmiotowego oraz 2 tomów biuletynu pt. Katalog na
bytków biblioteki fachowej za lata 1973—1975} umożliwiło zatrudnienie na 1,5 etatu 
wykwalifikowanych bibliotekarzy.

Bibliotekarze biorą udział w specjalnych szkoleniach Miejskiej Biblioteki Publicz
nej im. L. Waryńskiego i w organizowanych przez Dział Metodyczno-Organizacyjny 
Szpitala szkoleniach na temat wybranych zagadnień psychiatrii. Ich samokształcenie 
obejmuje problematykę biblioterapii. W trosce o czytelników i bibliotekarzy dy
rekcja zaplanowała adaptację parteru budynku gospodarczego na większy i wy
godniejszy lokal biblioteczny.

LUCJAN BILIŃSKI 
Warszawa

UPOWSZECHNIANIE KSIĄŻKI W ARABSKIEJ REPUBLICE EGIPTU

Arabska Republika Egiptu należy do największych krajów arabskich. W 1973 r. 
liczyła 35 619 000 mieszkańców Egipt jest krajem powszechnie znanym dzięki naj
wspanialszym zabytkom historii starożytnej. Dzisiejszy Egipt przybliżają nam przej
dę wszystkim burzliwe wypadki polityczne na Bliskim Wschodzie. Informacje 
o problemach politycznych i militarnych Arabskiej Republiki Egiptu przesłaniają 
wiadomości o życiu społecznym i kulturalnym jej mieszkańców.

W dniach od 5 do 20 maja 1976 r. przebywałem w Egipcie na zaproszenie Minis
terstwa Kultury Arbabskiej Republiki Egiptu. Celem pobytu było zapoznanie się 
z głównymi kierunkami upowszechniania kultury w Egipcie ze szczególnym uwzg
lędnieniem działalności bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury.

Program pobytu w ARE obejmował zwiedzanie domów kultury, bibliotek, mu
zeów, rozmowy na temat organizacji, zarządzania oraz programowania działalności 
kulturalnej, a także zapoznanie się z systemem szkolenia pracowników kultury. 
Ministerstwo Kultury ARE umożliwiło zrealizowanie bardzo bogatego programu 
pobytu. Trasa podróży po Egipcie biegła od Kairu wzdłuż Nilu do Aleksandrii, 
a z powrotem drogą pustynną do stolicy; stamtąd odbyłem dalszą podróż do Port 
Saidu — z zatrzymaniem w Ismailii, El Kantarze, Bengha i El Zakazik. Umożli
wiono mi wszędzie zwiedzanie zabytków (włącznie z zabytkami kultury koptyjskiej 
na pustyni) oraz Kanału Sueskiego i jego urządzeń. Najdłuższa podróż (1200 km) 
obejmowała trasę Kair — Luksor — Asuan.

1 statistical Yearbook. Arab Republic of Egypt. Cairo: Central Agency for Public Mobili
sation and Statistics 1974 s. 329. 47



Głównymi obiektami zwiedzanymi w czasie podróży były pałace kultury. Są to 
Obiekty odpowiadające wielkością naszym miejskim domom kultury. Egipskie pa
łace kultury są głównymi placówkami realizującymi program kultury masowej. 
Posiadają one salę kinowo-teatralną na kilkaset miejsc oraz pomieszczenia na; bi
bliotekę z czytelnią dla dorosłych, bibliotekę z czytelnią dla dzieci, zajęcia klu
bowe.

Na podstawie wizytacji 10 pałaców kultury (dwóch w Kairze, trzech w Alek
sandrii oraz po jednym w Ismailii, Port Saldzie, El Zakazik, Bengha i Asuanie) 
można zauważyć duże podobieństwo w głównych założeniach działalności progra
mowej tych placówek przy dość zróżnicowanym poziomie ich pracy. Wynika to 
między innymi z faktu, że Egipt realizuje system centralnego zarządzania upow
szechnianiem kultury. Główne kierunki działalności kulturalnej ustala Ministerstwo 
Kultury Arabskiej Republiki Egiptu, które również działalność tę w ponad 50% 
finansuje.

Nieco odmiennie realizowany jest system zarządzania instytucjami kultury w 
Aleksandrii. Tu działa — na zasadzie eksperymentu — Centrum Kultury. Jego 
przewodniczącym jest rektor Uniwersytetu Aleksandryjskiego, prof, dr Lotfy Do- 
w i d a r, zastępcą przewodniczącego — dziekan Wydziału Sztuki, prof, dr Mahomed 
As hm a wy, natomiast funkcję sekretarza generalnego Centrum Kultury pełni 
Mahomed К o n e m, dyrektor jednego z najlepiej urządzonych pałaców kultury 
w Aleksandrii. Mahomed Konem, kierując bezpośrednio podległym mu pałacem 
kultury, jest jednocześnie dyrektorem generalnym wszystkich pałaców kultury w 
Aleksandrii (jest ich tu 6). Scentralizowany system zarządzania przejawia się rów
nież w tym, że dla wszystkich instytucji kulturalnych w Aleksandrii prowadzona 
jest jedna księgowość i administracja. Bardzo duży wpływ na kierowanie życiem 
kulturalnym Aleksandrii odgrywa miejscowa inteligencja — ludzie sztuki i inte
lektualiści. W działalności kulturalnej wyraźnie uprzywilejowana jest sztuka, a w 
szczególności malarstwo współczesne. Oprócz eksponowania dzieł artystów-profe- 
sjonalistów, aleksandryjskie centrum kultury zabiega również o pozyskanie artys
tów samorodnych, rekrutujących się często spośród rybaków — są to najczęś
ciej tancerze, prezentujący bogaty folklor tego nadmorskiego miasta. Centralne 
uroczystości w bardzo interesującej oprawie folklorystycznej odbywają się głów
nie w okresie dużego napływu ludność^ w związku z przypadającym ramadanem. 
W innych wizytowanych pałacach kultury najaktywniejszą działalność prowadzą 
zespoły muzyczne i baletowe. Bardzo interesujący repertuar muzyczny prezentuje 
na przykład Zespół przy Pałacu Kultury w Port Saldzie (z muzyką orientalną) oraz 
zespół taneczny przy Pałacu Kultury w Asuanie (ukazujący bogactwo pielęgno
wanej tu kultury nubijskiej).

Egipskie pałace kultury zasługują na szersze omówienie, bowiem są one siedzibą 
istniejących w tym kraju bibliotek publicznych. Sieć ich w Egipcie należy do naj
mniejszych, obejmując zaledwie 57 bibliotek 2. Biblioteki te posiadają księgozbiór 
liczący 542 000 woluminów, z którego korzysta 521 000 czytelników ®.

Największą sieć biblioteczną w Egipcie tworzą biblioteki szkolne. Składa się na 
nią 2089 bibliotek, a ich księgozbiór liczy 8 368 000 wol. Ważne miejsce w upow
szechnianiu literatury dydaktycznej i naukov/ej zajmuje Biblioteka Narodowa w 
Kairze oraz biblioteki uniwersyteckie. Biblioteka Narodowa i jej filie miały w 
1973 r. księgozbiór liczący 907 000 wol., z których korzystało 301 000 czytelników

- Annuaire Statlstique 1974. Paris; UNESCO 1975 s. 896. 
•’ Statistical Yearbook. Arab... ( op. cit.) s. 329.
< Annuaire Statistique 1974 (op. cit.) s. 896.
® Statistical Yearbook. Arab... (op. cit.) s. 329.48



SiÓć bibliotek uniwersyteckich i instytutowych ębejmuje 105 placówek mających 
2 300 000 książek.

W Egipcie są również 233 biblioteki specjalne, liczące 1 264 000 wol. W grupie 
bibliotek specjalnych znajdują się między innymi biblioteki w zakładach pracy 
i instytucjach.

W czasie pobytu w Egipcie odwiedziłem biblioteki publiczne znajdujące się w 
pałacach kultury Kairu, Aleksandrii, Port Saidu, Bengha, El Zakazik i Asuanu 
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną Kairu, Bibliotekę Muzeum Islamu, Bibliotekę 
Centrum Kultury Dziecięcej w Kairze i bibliotekę dziecięcą przy wzorcowym przed
szkolu w Aleksandrii, a także bibliotekę pracowników Zarządu Kanału-Sueskiego, 
a więc na Półwyspie Synaj skim.

Biblioteki Publiczne mają niewielkie (kilkutysięczne) księgozbiory, na które skła
dają się przede wszystkim książki naukowe, popularnonaukowe i fachowe w języku 
arabskim oraz pewna ilość wydawnictw w języku angielskim. Znajduje się tam 
również dział czasopism — głównie gazety i czasopisma w języku arabskim. W bi
bliotekach dla dorosłych stosuje się wolny dostęp do półek. W większości placó
wek czytelnia jest jednocześnie wypożyczalnią wyposażoną w katalogi i stolik 
dyżurującego bibliotekarza. Są to więc pomieszczenia jednoizbowe. Układ książek 
i budowa katalogów’ nie odbiegają od ogólnie przyjętych zasad w bibliotekarstwie.

Rozwój czytelnictwa jest jednym z celów nauczania na wszystkich jego szczeblach

Czytelnikami bibliotek jest głównie młodzież szkół średnich oraz studenci. Jak
kolwiek biblioteki publiczne wypożyczają książki do domu, to jednak z tej formy 
udostępniania księgozbiorów korzysta mało czytelników, zdecydowana ich więk
szość czyta książki i czasopisma na miejscu — w czytelni.

Znacznie bogatszy księgozbiór ma Miejska Biblioteka Publiczna w Kairze, która49



mieści się w gmachu stanowiącym siedzibę Muzeum Islamu. Jej użytkownicy to 
przede wszystkim studenci i pracownicy nauki. Biblioteka ta ma dość bogaty dział 
wydawnictw encyklopedyczno-słownikowych; są to w większości publikacje an
gielskie. W bibliotece kairskiej znajduje się jedna czytelnia (wyposażona w bardzo 
stary, częściowo zniszczony sprzęt), pomieszczenia magazynowe na kilkadziesiąt ty
sięcy tomów oraz hol wystawowy (znajduje się tam stała ekspozycja fotokopii naj
starszych wydań koranu). Oryginały pięknie wykonanych najstarszych koranów 
można oglądać w Muzeum Islamu.

Dużym powodzeniem cieszą się biblioteki dziecięce, które oprócz pracy z książką 
organizują z najmłodszymi czytelnikami konkursy i wystawy malarskie. Tematyka 
rysunków dzieci nie zawsze jest związana z treścią czytanych książeczek. Naj
częstszym motywem dziecięcego malarstwa jest wojna z Izraelem — bitwy po
wietrze i morskie.

Obserwator' życia społeczno-kulturalnego Egiptu łatwo dostrzega w tym kraju 
dominację gazety, radia i telewizji nad książką. Książka spełnia tu przede wszy
stkim funkcję edukacyjną, stąd w produkcji wydawniczej podręczniki i lektury 
stanowią najliczniejszy dział publikacji (np. w 1973 r. wydano 779 tytułów pod
ręczników w łącznym nakładzie 38 219 tys. egz.). Natomiast nakłady literatury 
pięknej wynoszą zaledwie kilka tysięcy egzemplarzy (licząc średnio na jeden wy
dany tytuł). Bardzo małe są również nakłady literatury dla dzieci, na przykład 
w 1973 r. wydano 64 tytuły tej literatury w łącznym nakładzie 2 500 000 egz. (w tym 
samym roku w Polsce wydano 39 tytułów w ogólnym nakładzie 23 298 000 egz.)«.

Wydawane w Egipcie książki posiadają na ogół bardzo ubogą szatę zewnętrzną. 
Okładki wykonywane są z miękkiego kartonu (złej jakości), a reprodukowane w 
książkach ilustracje są wyjątkowo źle wykonywane.

Bezpośredni wpływ na stan czytelnictwa ma poziom wykształcenia społeczeństwa. 
Arabska Republika Egiptu pomimo osiągnięć datowanych od rewolucji 1952 r. ma 
jeszcze blisko 80% analfabetów, a rozwój szkolnictwa rozpoczął się dopiero od 
1953 r.

Obecnie w Egipcie organizacja szkolnictwa przedstawia się następująco: system 
oświaty obejmuje sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie szkoły przygotowaw
cze, trzyletnie szkoły średnie oraz szkoły wyższe, które dzielą się na uniweisytety, 
wyższe szkoły nauczycielskie oraz wyższe instytuty W roku szkolnym 1972/73 do 
szkół podstawowych ucżęszczało 3 989 139 uczniów, do szkół przygotowawczych 
1 019 812 uczniów, do szkół średnich 619 153 uczniów (w tym do techników 297 350) 
Pomimo rozwoju szkolnictwa w dalszym ciągu do najpoważniejszych problemów 
należy walka z analfabetyzmem. Kursy dla analfabetów prowadzą pałace kultury 
i inne placówki (w czasie pobytu w Egipcie oglądałem zajęcia dla analfabetów 
w dwóch pałacach kultury, w jednym z nich prowadzony był kurs dla żołnierzy).

Trzeba będzie jeszcze długo poczekać na pełne upowszechnienie w Egipcie sztuki 
czytania i pisania, które warunkują rozwój bibliotek i czytelnictwa.

Ważnym zadaniem jest kształcenie kadr bibliotekarskich. Propedeutyczne przy
gotowanie do pracy-w bibliotekach daje Centralny Ośrodek Szkolenia i Doskona
lenia Pracowników Kulturalno-Oświatowych, mający swoją siedzibę w kairskiej 
dzielnicy Heliopolis.

Ośrodek podlega Ministerstwu Kultury, ma swój zarząd, na czele którego stoi 
wiceminister resortu kultury. U podstaw założenia Ośrodka legła idea prowadzenia

• Annuaire Statistigue 1974 (op. cit.) s. 896.
’ Education. Cairo: Ministry of Culture and Information 1972 s. 24. 
» Statistical Yearbook. Arab... (op. cit.) s. 329.50



jednolitej, scentralizowanej polityki kulturalnej. Prowadzone są tu 8-miesięczne 
kursy (obecny kurs jest siódmym z kolei) dla czynnych pracowników kultury. Słu
chaczami są wyłącznie absolwenci wyższych uczelni o różnych specjalnościach (na 
obecnie prowadzonym kursie przeważają absolwenci kierunków artystycznych). 
Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Pracowników Kulturalno-Oświatowych posiada 
na miejscu internat, z którego korzystają wszyscy słuchacze. Wśród blisko osiem
dziesięciu słuchaczy Ośrodka znajdują się zarówno mężczyźni, jak i kobiety — 
przede wszystkim Egipcjanie, jakkolwiek kształcą się tu również cudzoziemcy, 
głównie Sudańczycy (na jednym z kursów było aż 20 Sudańczyków). Niektórzy 
absolwenci kursu otrzymują stypendia zagraniczne (np. do Hiszpanii) na dalsze 
studia.

Wykładowcami są tu profesorowie Uniwersytetu Kairskiego oraz innych wyższych 
uczelni, a także specjaliści z innych instytucji. Podstawowym założeniem procesu 
dydaktycznego Ośrodka jest łączenie teorii z praktyką, stąd po zajęciach teoretycz
nych planowane są z reguły zajęcia praktyczne. Po cyklu wstępnym (20-godzinnym) 
realizowane są przedmioty podstawowe (15 wykładów dwugodzinnych). Tematyka 
wykładów obejmuje następujące zagadnienia: Organizacja teatru amatorskiego. 
Zasady prowadzenia zespołów muzycznych. Zagadnienia sztuk plastycznych, Biblio
tekarstwo i bibliotekoznawstwo. Problematyka polityczno-religijna (oparta na pod
stawach islamu).

Biblioteka Instytutu Sztuki Teatralnej gości w swoich czytelniach wielu różnych 
czytelników 51



Ministerstwo Kultury Arabskiej Republiki Ludowej umożliwiło nam spotkanie 
z kierownictwem Ośrodka i jego słuchaczami. W Ośrodku tym wygłosiłem wykład 
na temat bibliotekarstwa i upowszechnienia książki w Polsce. Słuchaczy intere
sowały problemy zarządzania placówkami kultury w Polsce, a także organizacja 
wewnętrzna bibliotek. Podkreślano współzależność rozwoju bibliotek i czytelnic
twa oraz likwidacji analfabetyzmu.

Należy stwierdzić, że w Egipcie — kraju przeznaczającym poważne środki z bud
żetu na cele wojskowe — przywiązuje się dużą wagę do upowszechnienia kultury. 
Całością spraw związanych z tzw. kulturą masową kieruje Wiceminister Kultury 
Arabskiej Republiki Egiptu — Saad Abdel Hafiz, z którym odbyliśmy rozmowę 
na temat współpracy polsko-egipskiej w zakresie wymiany doświadczeń dotyczą
cych pracy kulturalnoroświatowej. Stronę egipską interesuje przede wszystkim 
działalność kulturalna w środowiskach wiejskich, inteligenckich i studenckich.

Na zakończenie wizyty zostałem przyjęty przez I Zastępcę Ministra Kultury 
ARE — Saad El Din W a h b e h, który jest znanym dramaturgiem i autorem sce
nariuszy filmowych.

Zarówno z przeprowadzonych rozmów w Ministerstwie Kultury, jak i kierowni
kami placówek kultury oraz skupionymi wokół nich intelektualistami (dotyczy to 
głównie Aleksandrii), można wnioskować, że zagadnienie upowszechnienia kultury 
stanowi problem wagi państwowej. Wyraża się to nie tylko w centralnym progra
mowaniu działalności kulturalnej, lecz także w finansowaniu ważniejszych przed
sięwzięć z budżetu Państwa. Efekty tej działalności — zwłaszcza w dziedzinie upo
wszechniania książki — są dość skromne, co wiąże się z określoną sytuacją po
lityczno-gospodarczą kraju i poziomem jego oświaty.

Z teki
wspomnień PIERWSZE LATA WE WSPOMNIE

NIACH BIBLIOTEKARZY 
OLSZTYŃSKICH

Rok: 1946
W KOŚCIELE METODYSTÓW

Po ukończeniu kursu bibliotekarskiego w Łodzi, wróciłam w lutym 1946 r. do 
Olsztyna z zamiarem rozpoczęcia pracy w nie istniejącej jeszcze bibliotece pu
blicznej.

Zapukałam do drzwi Samodzielnego Referatu Bibliotek w Kuratorium Okręgu 
Szkolnego, gdzie przyjęła mnie młoda i bardzo miła Irena Grabowska, pełniąca 
dumnie brzmiącą funkcję starszego referendarza. Zostałam ’ uprzejmie poinformo
wana, że książki dla przyszłej Biblioteki Miejskiej w Olsztynie zostały już przy
dzielone przez Ministerstwo Oświaty i leżą w kilku tekturowych pudłach po pacz
kach UNRRA i w, pokoju, w którym się znajdujemy. Książki te zostaną wydane 
władzom miejskim z chwilą, gdy zapewnią one bibliotece odpowiedni lokal i fa
chowego pracownika. Kiedy to nastąpi, trudno przewidzieć. W spalonym w jednej 
trzeciej Olsztynie nie było łatwo o lokal, gdyż wszystkie nadające się do użytku 
budynki zajęte były przez instytucje, które wcześniej powstały. Jeśli chodzi o „fa-

1 United Nations Relief and Rehabilitation Administration — popularna w okresie powo
jennym organizacja pomocy dla krajów zniszczonych wojną. (Przyp. Red.).52



chowego pracownika”, to miałam poważne obawy, cży po 3-miesięcznym kursie 
i miesięcznej praktyce w Miejskiej Bibliotece w Łodzi mogę za takowego uchodzić. 
Ponieważ jednak nikogo lepszego nie było, kazano mi czekać i dowiadywać się.

Czekałam więc i dowiadywałam się. Bezczynność bardzo mi ciążyła. Ludzie, 
wśród których obracałam się, coś tworzyli, budowali, organizowali. Czułam się oby
watelką drugiej kategorii.

Wreszcie 25 marca telefon z Sekretariatu Prezydenta Miasta — „Proszę natych
miast zgłosić się do pracy”. Pognałam. Zakomunikowano mi, że od tej chwili jestem 
kierowniczką Biblioteki Miejskiej w Olsztynie, którą natychmiast mam zaczynać 
organizować. Lokal już został znaleziony.

Poszliśmy go oglądać z kierownikiem Samodzielnego Referatu Bibliotek Kura
torium Szkolnego panem dr Majewskim i z kierownikiem Wydziału Ogólnego Za
rządu Miejskiego (podlegałam temm Wydziałowi). Byłam wtedy tak niewybredna, 
że oględziny zachwyciły mnie'. Lokal, w moim mniemaniu, odpowiadał wymaga
niom, o których uczono mnie na kursie. Położony w centrum miasta, przy cichej 
uliczce, obszerny, widny. Był to opuszczony i zniszczony kościół metodystów. Okna, 
a raczej otwory okienne, bo ram i szyb nie było, 'sięgały niemal od podłogi do wy
sokiego, jak to w kościele, sufitu. Na ścianach, wśród zacieków, resztki malowideł 
przedstawiających sceny biblijne. Brak drzwi, podłogi, dziurawy dach. Braku pieca 
nie dostrzegliśmy. W sali tej postanowiliśmy urządzić czytelnię. Wypożyczalnia zo
stała umieszczona w niewielkiej zakrystii, zaopatrzonej w żelazny piecyk (strasznie 
dymił, ale to już późniejsze dzieje).

Niezwłocznie przystąpiono do remontu i odgruzowania dojścia do przyszłej biblio
teki. Ponieważ lokal był już zapewniony, wydawało mi się, że mogę pełną parą 
przystąpić do opracowania księgozbioru, aby w chwili zakończenia remontu móc 
natychmiast uruchomić bibliotekę. Społeczeństwo czekało na polską książkę.

Niestety Kuratorium Okręgu Szkolnego posunęło swoją ostrożność tak' daleko, 
że odmówiło wydania książek, zanim lokal nie będzie całkowicie gotowy. Pertrak
tacje w tej sprawie trwały długo.

Co robiłam w tym czasie — kierowniczka biblioteki bez książek i z siedzibą 
w kancelarii Zarządu Miejskiego? Składałam codziennie wizyty w Kuratorium, 
błagając o książki, dokuczałam władzom miejskim prośbami o skuteczną inter
wencję, doglądałam (niepotrzebnie zresztą) remontu lokalu i wykonania bardzo 
prymitywnych mebli, narzucałam się ze swoją zbędną pomocą miłym koleżankom 
z Zarządu Miejskiego. Poczucie marnowanego czasu bardzo mi doskwierało.

Dopiero 15 kwietnia przekazano mi księgozbiór. Załadowałam go na zaprzężoną 
w jednego starego konia furmaneczkę — jedyny w tym czasie środek transportu 
Zarządu Miejskiego. 'Woźnicą był, o ile dobrze pamiętam, dziadek, który jedno
cześnie pełnił funkcję grabarza Opieki Społecznej.

Przydzielono mi w Ratuszu osobny pokój, gdzie nareszcie mogłam opracowywać 
książki. Księgozbiór liczył 819 tomów, które miały zaspokoić potrzeby miasta, liczą
cego już w tym czasie około 40 tysięcy mieszkańców. Trzeba jednak przyznać, że 
były to książki naprawdę bardzo dobre, same najwartościowsze pozycje wydawnicze 
lat międzywojennych. Wszystkie też były w bardzo dobrym stanie, wiele w twar
dych oprawach. Pochodziły z zabezpieczonych przez Ministerstwo Oświaty opusz
czonych warszawskich prywatnych księgozbiorów.

Do końca maja wszystko było gotowe — lokal, meble, księgozbiór, szyldy. 5 czerw
ca nastąpiło otwarcie Biblioteki. Nie było żadnej uroczystości, żadna wstęga nie zo
stała przecięta. Po prostu otworzyłam szeroko drzwi kościoła i czekałam na pierw
szego czytelnika. Była nim oczywiście pani Irena Grabowska z Samodzielnego Re-53



feratu Bibliotek. Potem przyszli гппг. Do końca miesiąca było ich aż... 160, w końcu 
lipca 300, w końcu września 410. I tu nastąpił krach. Jak obdzielić 410 czytelników 
941 książkami, w tym zaledwie 448 beletrystycznymi i 100 dla dzieci i młodzieży. Bi
blioteka nie miała jeszcze swego budżetu, bo powstała w środku roku, i nie miała za 
co kupować nowych książek. Zaczęłam stosować metody, których się teraz wstydzę 
i które potępił naczelnik Czesław Kozioł w czasie jednej z pierwszych swoich 
wizytacji. Otóż zaczęłam żądać przy zapisie do biblioteki „daru’’ w formie dwóch 
wartościowych książek. Znaczna część osób składała ten haracz bez szemrania 
i z pełnym zrozumieniem ciężkiej sytuacji Biblioteki Dużo ludzi odchodziło jednak 
z poczuciem krzywdy i zawodu. Skąd mogli mieć książki do ofiarowania zdemo
bilizowani żołnierze, czy osiedleńcy przybyli ze spalonej Warszawy, albo repatrianci 
z Wileńszczynzy, którzy mieli możność przewiezienia ze sobą tylu rzeczy, ile się 
mieściło w wagonie towarowym przeznaczonym do transportu kilku rodzin? Zapi
sywałam do Biblioteki również ludzi, którzy zobowiązali się, że będą czytać jedynie 
książki naukowe i popularnonaukowe. Literatury naukowej mieliśmy jesienią już 
sporo, ponieważ we wrześniu przywiozłam ciężarówką zbiór po znanym historyku 
prof. Arturze Śliwińskim. Był to bezcenny wprost dar Ministerstwa Oświaty. Książ
ki te, które profesor gromadził przez całe życie, stały się podwaliną naukowej 
części księgozbioru i do dziś służą z pożytkiem mieszkańcom miasta. Dla więk
szości czytelników książki te były jednak za trudne i nie mogły zaspokoić zgła
szanych potrzeb.

Nadeszła pierwsza ciężka zima. Gnębił nas nadal brak książek — codziennie 
kilkunastu osobom odmawialiśmy prawa korzystania z Biblioteki Gnębił nas rów
nież dotkliwy chłód, temperatura mało różniła się od zewnętrznej. Było to tym 
przykrzejsze, że nie marzłam już sama, bo od listopada zaczęła pracować druga 
bibliotekarka — sześćdziesięciokilkuletnia przedwojenna literatka i dziennikarka, 
pani Bronisława Włodkówna. Była to bardzo interesująca osoba — znała osobiście 
wielu pisarzy polskich, a także inne osobistości, np. Adę Sari i papieża (nie pa
miętam, którego). Opowiadała o nich — barwnie i z dużym poczuciem humoru — 
ciekawe anegdoty i umiała zachęcać ludzi do czytania wartościowych książek 
(zmarła w 1950 r.).

Marzła z nami również woźna i prawdziwy duch opiekuńczy Biblioteki, dzielna, 
prawa i zaradna pani Maria Runge. (Pani Р.ипде awansowała w 1950 r. na pracow
nika umysłowego i pracowała w Bibliotece do 1953 r.).

Pod koniec zimy zjawił się niespodzianie z Ameryki pastor metodystów — praw
ny spadkobierca lokalu kościelnego. Był Polakiem z pochodzenia i całkiem nieźle 
mówił po polsku. Kazał się tytułować „bratem”, do nas zwracał się per „siostro” 
Przez kilka tygodni obrzydzaliśmy sobie życie, prowadząc na wszystkich frontach 
wojnę. Zwycięzcą został oczywiście pastor, gdyż po jego stronie było prawo przy
znające lokale instytucjom, które je użytkowały przed 1945 rokiem. W marcu 
Biblioteka rńusiała opuścić kościół. Pastor osobiście pilnował przeprowadzki w oba
wie, żebym nie wykręciła klamek czy nie wyjęła szyb.

— „Siostro, proszę nie zabierać żarówek. Stanowią własność kościoła” — prze
strzegał.

— „Bracie — zapewniałam go — te żarówki wyszabrowałam w Mrągowie”.
Przenieśliśmy się do lokalu przy ul. Pieniężnego 15, położonego w świetnym

punkcie miasta, cieplejszego (zwłaszcza że szło ku wiośnie), ale o powierzchni o po
łowę mniejszej i pod każdym względem mizernego.

Wanda Dąbrowska54



Rok: 1947

PRZYPADEK I NIE-PRZYPADEK

Wszysikiemu zawinił przypadek: od najmłodszych lat bardzo lubiłam książki, czy- 
tałam dużo, korzystałam z bibliotek — nigdy jednak nie zainteresowała mnie praca 
w bibliotece. Miałam inne plany, marzył mi sie zupełnie inny zawód. Wojna te 
plany pokrzyżowała. Jesienią 1947 r. przyjechałam do Ostródy w poszukiwaniu 
pracy. Już po kilku dniach dzięki pomocy znajomych dowiedziałam się, że po
trzebna jest pomoc w BibliotecQ Powiatowej. Zgłosiłam się i zostałam przyjęta.

Tak się złożyło, że w swej karierze bibliotekarskiej pracowałam na różnych sta
nowiskach — w wypożyczalni miejskiej, przy opracowywaniu księgozbioru, byłam 
kierownikiem biblioteki gromadzkiej, instruktorem WiMBP i wreszcie kierownikiem 
PiMBP. Pozwoliło mi to poznać wszechstronnie pracę bibliotek publicznych i ze
brać dużo obserwacji. Najchętniej wracam wspomnieniami do pierwszych lat pra
cy w bibliotece, chociaż były to lata licznych trudności wynikających z nie ustabi
lizowanego jeszcze życia na naszych terenach. Pomimo ogromu pracy przy organi
zowaniu nowych bibliotek, opracowywaniu tysięcy tomów książek, wyszukiwaniu 
lokali i odpowiednich ludzi, szkoleniu ich — były to lata niezapomniane. Gdy 
myślę o nich, widzę przede wszystkim ludzi, ludzi społeczników. Może to było 
wynikiem głodu książki po okresie nocy okupacyjnej, może ludzie tak bardzo cie
szyli się odzyskaną wolnością i możliwością budowania nowego państwa, nie 
wiem... Ale ludzie byli życzliwi, rozumieli dobro społeczne i chętnie się przykładali 
do organizowania nowego życia.. Wtedy nie było problemu, kto będzie prowadził 
punkt biblioteczny i gdzie się go umieści. Większość księgozbiorów mieściła się 
w mieszkaniach prywatnych, kierownicy punktów sami przyjeżdżali do biblioteki 
po książki, nieraz ze wsi odległych od kilkadziesiąt kilometrów. Nikt nie pytał „ile 
mi zapłacicie?”. Wtedy nie myślano, czy to się opłaca; tego wymagało dobro spo
łeczne, ludzie to czuli i rozuinieli. Tylko nieliczni z pracowników bibliotek i punk
tów bibliotecznych dotrwali w swej pracy bibliotekarskiej do dziś, większość z roz
maitych względów nie jest już w naszych szeregach. Pozostała pamięć o tych, któ
rzy włączyli się ze swoją cegiełką w naszą wspólną budowę, swym zapałem stwo-- 
rzyli mocny fundament, na którym wyrastają nowe biblioteki.

A czytelnicy? W tamtych latach rzadko ginęły książki, czytelnicy często własne 
książki przekazywali bibliotece w celu wzbogacenia jej księgozbioru. Zachowało 
się jeszcze kilka książek z dedykacjami czytelników. Były też i inne dary: regał, 
szafa, krzesła. I w sezonie... zawsze świeże kwiaty na biurku bibliotekarki.

Na wsi otwarcie biblioteki gminnej było świętem, każdy uważał za zaszczyt brać 
w nim udział, wielu chciało przemawiać, nierzadko kończyło się to przyjęciem 
organizowanym przez gospodynie wiejskie. Biblioteka powiatowa była zaintere
sowana wyłącznie przygotowaniem księgozbioru, lokalu, przeszkoleniem pracownika 
i ustaleniem daty uroczystego otwarcia. Resztę spraw organizacyjnych związanych 
z tą uroczystością załatwiała sama wieś. I nie było wypadku, żeby coś, mówiąc 
językiem dzisiejszym, nie grało. To były czasy! Czuję się trochę jak babunia opo
wiadająca dawne dzieje wnukom i wiem, że mogę się spotkać z zarzutem, że., 
to dawno i nieprawda. Tak widzę tamte lata. Może je trochę idealizuję, ale taka 
jest właściwość ludzkiej pam.ięci, że najgorsze, najcięższe przeżycia zacierają się 
w niej, tracą na ostrości, a miłe doznania po latach wydają się jeszcze bardziej 
cenne,

Teresa Marchwicka55



PRZEGLĄD
piśmiennictwa

SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIE

Budowa Biblioteki Narodowej sprawą obecnego pięciolecia. Aktualny stan i pers
pektywy rozwoju bibliotek — tematem dyskusji poselskiej. Ocena Roku Bibliotek
i Czytelnictwa. Zmiany zainteresowań 
Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy.

Znaczenie książki i czytelnictwa w 
rozwoju kultury — to temat dość czę
sto podejmowany w publicystyce kul
turalnej.

Małgorzata Dipont w artykule „Po
wszechność kultury sprawą naczelną” 
(Zycie Warszawy nr 298/76) stwierdza, 
że powszechność kultury zaczyna się 
od książki, a o powszechności kultury 
decyduje poziom czytelnictwa. O pow
szechności książki decydują natomiast 
w równym stopniu system wydawniczy, 
jak też system sprzedaży i wypożyczeń 
bibliotecznych.

Produkcja książek nie zaspokaja je
szcze w pełni potrzeb czytelniczych, 
w związku z tym zwiększa się rola 
bibliotek — pisze M. Dipont. Warunki, 
w jakich pracuje jeszcze wiele biblio
tek, nie mogą sprzyjać ich rozwojowi, 

■jednak decyzja w sprawie budowy 
gmachu dla Biblioteki Narodowej pod
nosi rangę problemu książki i czytel
nictwa.

W referacie programowym na V Ple
num КС PZPR Edward Gierek powie
dział: «Plan społeczno-gospodarczy
przewiduje niezbędne środki na reali
zację reformy edukacji narodowej, a 
także na stopniową rozbudowę bazy 
materialnej kultury narodowej. Sym
bolem wagi, jaką do tej sprawy przy
kładamy, będzie zbudowanie w tym 
pięcioleciu Biblioteki Narodowej».

Sprawom budowy gmachu Biblioteki 
Narodowej Małgorzata Dipont poś
więca oddzielny artykuł pt. „Biblioteka 
Narodowa” (Zycie Warszawy nr 311/76). 
We wstępnej części artykułu omówiono

czytelniczych. Wizytówka Państwowego

historię Biblioteki Narodowej sięgają
cą roku 1747 — to jest daty otwarcia 
Biblioteki Załuskich.

Trudności lokalowe Biblioteki przed
stawione tu zostały na tle olbrzymich 
zadań tej książnicy. M. Dipont, pisząc 
o dorobku Biblioteki Narodowej w dzie
dzinie gromadzenia zbiorów, podniosła 
problem zabezpieczenia przed zniszcze
niem najcenniejszych zabytków piś
miennictwa.

W tym samym numerze „Życia War
szawy” zamieszczony został również ar
tykuł Romualda Augustyniaka 
pt. „Wiosną — początek budowy”. 
Przedstawiono tu opinię na temat lo
kalizacji Biblioteki Narodowej oraz 
omówiono poszczególne części zaprojek
towanego zespołu pomieszczeń dla tej 
książnicy. Jako pierwszy wzniesiony 
będzie wysokościowy budynek dla ma
gazynu książek, potem następne obie
kty.

Działalność Biblioteki Narodowej oraz 
problem budowy nowego dla niej gma
chu stanowi także główny temat arty
kułu Ewy Dobrowolskiej „Książ
nica” (Dziennik Ludowy nr 297/76). Au
torka prezentuje dorobek Instytutu Bi
bliograficznego, Instytutu Książki i 
Czytelnictwa oraz Działu Zbiorów Spe
cjalnych, który m.in. zabezpiecza naj
cenniejsze zbiory wykonując mikrofil
my. Akcję mikrofilmowania rozpoczę
to w 1950 r. i obecnie kolekcja mikro
filmów liczy blisko 100 tys. szpul. E. Do
browolska informuje również o założe
niach architektoniczno-funkcjonalnych 
nowego gmachu Biblioteki Narodowej.56



Zagadnienia budowy BN podnoszono 
na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kul
tury i Sztuki, na którym omawiano 
aktualną sytuację bibliotek w Polsce 
oraz prograrn ich dalszego rozwoju. 
Przebieg posiedzenia, które odbyło się 
w dniu 28 października 1976 r., rela
cjonuje Tadeusz Dmoch w artykule 
„Rozwój bibliotek i czytelnictwa” {Kul
tura i Ty nr 1/77).

Podstawę do dyskusji poselskiej sta
nowił m.in. program rozwoju bibliote
karstwa polskiego. W czasie dyskusji 
wyrażono opinię, źe opracowany pro
gram stwarza podstawę dalszego po
myślnego rozwoju bibliotek i czytel
nictwa, niezbędna jest jednak jego kon
sekwentna realizacja. Wyrażono pogląd, 
źe na większą uwagę w programie za
sługują biblioteki naukowe, których 
obecny stan jest krytyczny — zarówno 
w zakresie bazy lokalowej, jak i wy
posażenia w niezbędny sprzęt dla tego 
typu placówek. Posłowie zwrócili uwa
gę na niepokojące zjawisko ogranicza
nia w skali całego bibliotekarstwa za
kupu książek do bibliotek. T. Dmoch 
stwierdza w zakończeniu artykułu, że 
Sejmowa Komisja Kultury i Sztuki we 
wnioskach zwróciła uwagę na koniecz
ność ustalenia minimum na zakup ksią
żek do bibliotek oraz potrzebę przys
pieszenia budowy gmachu Biblioteki 
Narodowej. Za pilną uznano również 
sprawę budowy Wojewódzkiej Bibliote
ki Publicznej w Białymstoku.

Obchody Roku Bibliotek i Czytelni
ctwa stworzyły dobry klimat dla pod
jęcia wielu inicjatyw budowy obiek
tów bibliotecznych, względnie remon
tów i modernizacji starych pomieszczeń.

Próby oceny obchodów Roku Biblio
tek i Czytelnictwa dokonuje Jacek 
Wojciechowski we wstępie swego 
artykułu „Rok i po roku” (Zycie Lite
rackie nr 49). Do dorobku minionego 
roku zaliczył on «normalizację zorga
nizowanego niedawno systemu biblio
tek publicznych«. J. Wojciechowski 
przedstawiając główne problemy dzi
siejszego bibliotekarstwa poruszył spra

wę krakowskich studiów bibliotekozna- 
wczych Istniejące od niedawna przy 
Uniwersytecie Jagielońskim studia ma
gisterskie z zakresu bibliotekoznawstwa 
oraz informacji naukowej przyjęły pro
fil zmatematyzowany. W związku z 
tym przygotowują one głównie pracow
ników informacji naukowej. Ząpotrze- 
bowanie na tego rodzaju fachowców 
jest, zdaniem J. Wojciechowskiego, 
znacznie niższe aniżeli absolwentów in
nych kierunków bibliotekarstwa..

Pruszając problem wykwalifikowa
nych kadr dla bibliotek, autor arty
kułu rozpatruje na szerszym tle główne 
aspekty czytelnictwa w naszym kraju. 
Nurtuje go w szczególności «społeczne 
odczucie książki».

Rozważaniom na tematy czytelnictwa 
poświęcona jest również wypowiedź 
Józefa К o r p a ł у pt. „Zmiany w kraj
obrazie czytelnictwa”, zamieszczona w 
tym samym numerze Życia Literac
kiego. Podstawę do interesujących re
fleksji stanowi tu książka Elżbiety i 
Edmunda W n u k-L ipińskich Pro
blematyka kształtowania się potrzeb 
czytelniczych. Komentując najważniej
sze wnioski zawarte w tej książce, J. 
Korpała ukazuje zmiany zaintereso
wań czytelniczych w naszym kraju. 
Zjawisko to powinno mieć bezpośredni 
wpływ na programowanie działalnoś
ci bibliotek.

Urszula В i e ł o u s w artykule „Bi- 
bliotekarstka współczesność” (Trybu
na Ludu nr 20/77) stwierdza, że obraz 
bibliotekarstwa współczesnego bardzo 
się ostatnio zmienił, zmianie uległ też 
wizerunek bibliotekarza obsługującego 
czytelników. Nowe formy pracy biblio
tecznej autorka pokazuje na przykła
dzie działalności Państwowego Ośrodka 
Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. 
Ośrodek ten obchodzić będzie za rok 
swoje trzydziestolecie. Na podstawie 
jego działalności dydaktycznej można 
prześledzić wszystkie etapy rozwoju te
orii i praktyki bibliotekarstwa.
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NA DZIESIĘCIOLECIE ROCZNIKA BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Rocznik Biblioteki Narodowej. T. 1—10. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1965—1974...

Pierwsza rocznica wydawnicza Rocz
nika Biblioteki Narodowej przypada- 
ja.ca w 1975 r., w którym ukazał się 
dziesiąty tom tego wydawnictwa, skła
nia do zwrócenia uwagi naszych czy
telników na to wydawnictwo. Zwłasz
cza że nie omawialiśmy dotąd żadnego 
z wydanych tomów. Systematycznie na
tomiast, od 1965 r. ukazują się recen- 
je kolejnych tomów Rocznika Biblio
teki Narodowej, pióra Krzysztofa M i- 
gonią, w Rocznikach Bibliotecznych, 
organie naukowym bibliotek szkól 
wyższych. W latach 1965—1973 omó
wiono tam osiem tomów tego wydaw
nictwa.

Założenie programowe Rocznika Bi
blioteki Narodowej sformułowane zo
stały we wstępie: «Od redakcji» po
przedzającym treść pierwszego tomu. 
Według nich Rocznik..., jako wydaw
nictwo naukowe Biblioteki Narodowej, 
służyć ma rozwojowi polskiego biblio
tekarstwa, jego unowocześnianiu, a 
także pogłębianiu i rozwijaniu nauko
wej myśli bibliotecznej. Jest on prze
znaczony głównie dla pracowników 
nauki, teoretyków i praktyków więk
szych bibliotek naukowych, a także dy
daktyków.

Materiały publikowane w Roczniku... 
są w większości opracowane przez pra
cowników Biblioteki Narodowej i 
związane z działalnością naukową jej 
poszczególnych zakładów. Łamy wy
dawnictwa są jednocześnie otwarte dla 
wszystkich zainteresowanych proble
matyką bibliotekarską, czytelniczą, wy
dawniczą, zarówno historyczną, jak i 
współczesną.

Materiały publikowane w Roczniku... 
dotyczą głównie nauki o książce, a więc 
takich dziedzin jak: bibliotekoznaws
two, czytelnictwo, dzieje książki i bi
bliotek, informacja, dokumentacja i bi
bliografia, czasopiśmiennictwo, archi
wistyka, edytorstv^o, księgarstwo i in

ne dziedziny pokrewne. Problematyka 
została usystematyzowana w 10 roz
działach, do których kwalifikowane są 
rozprawy, artykuły, recencje i prze-- 
glądy odpowiadające treściowo tytułom 
poszczególnych rozdziałów. Szczegóło
wy i dość skomplikowany podział treści 
utrudnia niejednokrotnie Redakcji Ro
cznika... właściwe kwalifikowanie ma
teriałów. O przydziale decyduje wtedy 
przewaga tych treści, które w sposób 
oczywisty dominują w materiale. Mimo 
to nie udaje się uniknąć klasyfikacji 
wyraźnie nieuzasadnionych. I tak na 
przykład artykuł M. Karamać: Bi
blioteka jako ośrodek dokumentacyj
ny... (t. 10) znalazł się w rozdziale
■«Bibliotekoznawstwo» zamiast w roz
dziale -<-<Informacja i dokumentacja 
naukowa», artykuł J. Kołodziejs
kiej: Bibliotekarze w walce o ustawę 
biblioteczną w okresie międzywojen
nym (t. 2) — w rozdziale -«Biblioteko
znawstwo» zamiast w rozdziale: -«Dzie
je książki i bibliotek», zaś artykuł R. 
Cybulskiego: Aktualne problemy 
rozwoju księgarstwa w Związku Ra
dzieckim (t. 7) — z braku rozdziału o 
księgarstwie, zamieszczono w rozdziale 
-«Zagadnienia wydawnicze». Przykła
dów takich można by przytoczyć zna
cznie więcej.

Szczegółowy przegląd zawartości 
treściowej kolejnych rozdziałów Rocz
nika Biblioteki Narodowej przedstawia 
się następująco:

W rozdziale: -«Bibliotekoznawstwo» 
omówiono: ustawę biblioteczną w Pols
ce w okresie międzywojennym: nie
które biblioteki polskie i zagraniczne, 
budownictwo biblioteczne w kraju i za 
granicą; opracowanie zbiorów biblio
tecznych; zbiory czasopiśmiennicze w 
bibliotekach polskich; problemy orga
nizacyjne sieci bibliotek publicznych; 
kształceni,e i dokształcanie bibliote
karzy,58



w rozdziale: -«Informacja i dokumen
tacja» (który obejmuje również biblio
grafię i archiwistykę) znajdujemy: 
ogólne problemy informacji i dokumen
tacji naukowej, technicznej i ekono
micznej oraz kulturalnej; dokumen
tację niektórych dziedzin nauki (mię
dzy innymi nauk społecznych) i sztuki 
(na przykład muzyki, plastyki, teatru), 
archiwistykę.

W rozdziale: -«Czytelnictwo» pomiesz
czono: recepcję czytelniczą wśród róż
nych grup społecznych według wieku 
(młodzież pracującą, studentów) i za
wodów (lekarzy, włókniarek); teore
tyczne rozważania nad metodami ba
dań czytelnictwa oraz informacje o ba
daniach nad czytelnictwem za granicą 
(w Czechosłowacji, Francji, USA).

W rozdziale: «Zagadnienia wydaw
nicze», który obejmuje również księ
garstwo, omówiono ogólne problemy 
produkcji wydawniczej poszczególnych 
wydawnictw, takich jak: „Iskry”, LSW, 
PAN, PZW, „Wiedza Powszechna”, 
Wyd. Literackie, oraz problemy kształ
cenia wydawców; warsztatu edytors
kiego; ł^ięgarstwa w ZSRR.

W rozdziale: -<-<Wiedza o czasopiś
miennictwie» znajdujemy informacje o 
czasopiśmiennictwie polskim (stron
nictw politycznych, ruchu zawodowe
go); czasopismach regionalnych; dzie
jach niektórych czasopism (np. Biesia
dy Literackiej, Exlibrisu, kalendarzy) 
oraz wyników badań nad gazetami 
ulotnymi.

«Dzieje książki i bibliotek» dotyczą 
różnych typów bibliotek (np. bibliotek 
Lubelskiej Spółdzielni Spożywców, bi
bliotek ludowych w byłym zaborze 
pruskim, w Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym); drukarń (np. krakowskiej 
Szwajpolta Fioła, Wrocławskiej J. Bau- 
manna); księgozbiorów prywatnych (np.
J. Załuskiego, P. Klemma, St. Lubie- 
nieckiego); handlu książką, przemysłu 
poligraficznego; introligatorstwa.

Osobny rozdział poświęcony Biblio
tece Narodowej zawiera informacje o 
zakupach w latach 1945—1965; Cen

tralnych Katalogach Wydawnictw Za
granicznych; zbiorach specjalnych (np. 
bibliologicznych, muzycznych, grafice, 
globusach); rękopisach (np. K.K. Ba
czyńskiego, F. Hoesicka, St. Żeromskie
go); zbiorach listów (np. J. Hempla, 
G. Korbutta, H. Bukowskiego).

W rozdziale «Z działalności bibliotek 
i ośrodków dokumentacyjnych» znaj
dujemy wiadomości o: Instytucie
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Na
rodowej, Instytucie Badań Literackich, 
centralnym Instytucie Informacji Nau
kowo-Technicznej i Ekonomicznej; Ar
chiwum Polskiej Akademii Nauk.

W 10 tomach Rocznika... liczących 
przeciętnie po 400—500 stron, znalazło 
się 168 artykułów i rozpraw, 63 recen
zje i 2 wspomnienia poświęcone zna
komitym bibliotekarzom: Stefanowi 
Dembemu — twórcy Biblioteki Na
rodowej i Bogdanowi Horodyskie- 
m u, jednemu z jej dyrektorów.

Najobficiej reprezentowana jest te
matyka historyczna. Reprezentują ją 
52 obszerne prace, wśród których kil
kanaście poświęcono również dziejom 
drukarń i drukarzy, podręczników 
szkolnych, dawnym katalogom. Histo
rycznie potraktowane są również za
gadnienia wydawnicze oraz czasopiś- 
miennicze. Drugi zespół tworzą prace 
bibliotekoznawcze (25 prac), bardzo 
jednak pod względem zawartości zróż
nicowane, co czyni cały ten dział naj
mniej spójnym treściowo. Dalsze dzia
ły pod względem ilości prac wyglądają 
następująco: «Zagadnienia wydawni
cze» (21), «Informacja i dokumentacja 
naukowa» (19), «Czytelnictwo» (18) i 
dalsze od 15 do 17 prac. Recenzjn i 
przeglądy obejmują łącznie 63 pozycje.

Niektóre tomy Rocznika Biblioteki 
Narodowej mają charakter tematyczny. 
Dotyczy to przede wszystkim tomu 
czwartego, poświęconego prof. Alodii 
Gryczowej z okazji 40-lecia jej 
pracy naukowej związanej ze studiami 
nad dawną książką. Tej tematyce po
święcono więc caył tom, uzupełniając 
go bibliografią prac Jubilatki. 59



w Roczniku... zamieszczane są prze
ważnie prace autorów krajowych. W 
tomach ósmym i dziewiątym znajdują 
się artykuły tłumaczone z języka an
gielskiego i niemieckiego. Opatrzono je 
krótką informacją o autorze, jego 
miejscu pracy, zajmowanym stanowis
ku, tytule naukowym.

Szczególnie bogato, pod względem in
formacyjnym, wyposażony jest tom 
dziesiąty Rocznika..., który zawiera spis 
treści dziesięciu tomów Rocznika... w 
opracowaniu H. Zaręby. Stanowi on 
osobny dodatek, z własną paginacją, w 
którym znajdują się trzy skorowidze: 
działowy, przedmiotowy i alfabetyczny 
autorów. W skorowidzu działowym wy
mieniono tytyły rozdziałów w porządku 
przyjętym dla Rocznika... W każdym 
rozdziale podano w układzie alfabe
tycznym nazwiska autorów i tytuły 
prac. Artykuły o bardziej złożonej te
matyce opatrzono odsyłaczami kieru
jącymi do tych rozdziałów, z którymi 
są treściowo związane. Nazwy rozdzia
łów i tytuły prac zaopatrzono w prze
kłady angielskie.

Redakcja Rocznika... zadbała ó wypo
sażenie wydawnictwa w bogaty serwis 
naukowo-informacyjny. Obszerne przy
pisy, wykresy, tabele statystyczne oraz 
ilustracje (gmachów, wnętrz i placów 
bibliotek, portretów, opraw książek, 
tekstów listów i innych dokumentów) 
wzbogacają każdy tom. Ilustracje nie

f
są niestety wspomniane w spisach 
treści, również i w tych przypadkach, 
gdy nie są objęte bieżącą paginacją 
tekstu. Walory Rocznika... podnoszą 
tłumaczenia niektórych jego elementów 
na języki obce. Na odwrocie karty ty
tułowej każdego tomu podana jest na
zwa Rocznika... w języku angielskim. 
Po każdym artykule (z wyjątkiem re
cenzji i przeglądów) zamieszczane jest 
streszczenie w języku angielskim. Spi
sy treści podawane są w językach: an
gielskim, rosyjskim, francuskim i nie
mieckim.

Zgromadzony w 10 tomach Rocznika 
Biblioteki Narodowej bogaty materiał 
opracowany przez wyibtnych znawców 
przedmiotu może służyć, i niewątpli
wie już służy znacznie szerzej, niż 
przewidywali to jego twórcy. Współ
cześnie, przy stałym braku podręczni
ków, Rocznik... stanowi znakomitą lek
turę uzupełniającą i rozszerzającą' 
wiadomości magistrów i studentów 
wyższych lat studiów bibliotekoznaw- 
czych, a zwłaszcza studiów zaocznych 
podyplomowych.

W przyszłości. Rocznik Biblioteki 
Narodowej będzie stanowić nie tylko 
źródło faktograficzne, ale odzwiercie
dlać będzie i dokumentować stan i 
rozwój myśli naukowej naszej dyscy
pliny.

Ewa Pawlikowska

SŁOWACKIE BIBLIOTEKI WIEJSKIE 
W Świetle miejscowej opinii publicznej

Cyril 2uff a: Citanie — Kniźnice — Vzdelavdnie. (Vysledky śtandarozowanych roz- 
hovorov s obćanami uskutećnenych v ramci vyskumu spoloćenskej funkcie kniźnic 
V obciach videskeho charakteru na Slovensku. Martin: Matica Slovenska 1970.

Badania przeprowadzone na Słowacji 
mogą być dla nas interesujące z wielu 
W'zględów. Przede wszystkim jest to 
obszerny materiał, obejmujący szereg 
problemów pośrednio i bezpośrednio 
związanych z działalnością bibliotek w

środowisku. Prześledzenie uzyskanych 
efektów daje możliwość konfrontacji z 
wynikami rodzimych badań, porówna
nie stosowanych metod oraz sposobów 
interpretacji podobnych lub identycz
nych zagadnień. Wszystko to poniekąd60



usprawiedliwia spóźnione omówienie 
słowackiej pozycji (rok wydania 1970), 
tym bardziej, że część tego opracowa
nia, związana z pojęciem biblioteki 
funkcjonującym w środowisku oraz z 
opinią środowiska na temat miejscowej 
biblioteki, to sfera zagadnień, które jak 
dotąd nie były u nas szerzej podejmo
wane.

Badania są w gruncie rzeczy dość 
jednostronne, tzn. oparte tylko na ma
teriale zebranym przy pomocy wywia
dów kwestionariuszowych. Przeprowa
dzono 641 wywiadów w 39 miejscowoś
ciach o charakterze wiejskim, przy 
czym dążono do uzyskania materiału 
reprezentatywnego dla całego kraju 
zachowując wszystkie, istotne w ta
kim przypadku, proporcje. Nie ogra
niczono się tylko do użytkowników bi
bliotek. Respondenci zostali dobrani 
drogą losowania spośród ogółu miesz
kańców badanych miejscowości.

Przeprowadzone badania dałyby z 
pewnością pełniejszy obraz, gdyby pod
jęto próbę choćby częściowej konfron
tacji wyników z rzeczywistością przez 
sprawdzenie, czy i w jakim stopniu 
deklaracje respondentów pokrywają się 
z realizacją ich potrzeb czytelniczych. 
Pominięcie tego etapu badań sprawia, 
że rozległa analiza dotyczy opinii o 
sytuacji, które mogą w znacznym stop
niu odbiegać od stanu faktycznego, 
przy czym nawet pytania kontrolne nie 
w pełni weryfikują wiarygodność od
powiedzi. Mimo tych zastrzeżeń wy
niki badań słowackich przynoszą in
formacje ważne i ciekawe.

Rangę biblioteki jako ośrodka kul
turalno-oświatowego badano poprzez 
analizę wykorzystania czasu wolnego. 
Z listy obejmującej typowe upodoba
nia w tym zakresie, najczęściej wybie
rano czytanie książek jako ulubioną 
formę spędzania czasu. Na drugim 
miejscu wymieniano telewizję, przy 
czym analizy korelacyjne świadczą, że 
respondenci, którzy często oglądają 
programy telewizyjne, z reguły czytają 
więcej i bardziej regularnie niż ci, któ

rzy w ogóle nie korzystają z progra
mów telewizyjnych. Czytanie preferują 
głównie respondenci korzystający z 
miejscowej biblioteki, przy czym czyn
nikami warunkującymi aktywność czy
telniczą są wiek i poziom wykształ
cenia. Jeśli chodzi o wiek, to wyniki 
badań polskich i słowackich są bardzo 
zbliżone: najaktywniejsza jest młodzież 
i osoby w wieku emerytalnym, nato
miast czynnik wykształcenia daje tu 
nieco inne wyniki w stosunku do usta
leń polskich. Słowacy stwierdzają, że 
w środowisku wiejskim wraz z pozio
mem wykształcenia wyraźnie wzrasta 
aktywność czytelnicza. Polskie badania 
prowadzone na wsi i w małych mias
tach dowodzą jedynie ogromnej różnicy 
w aktywności ludzi ze średnim wy
kształceniem w stosunku do podsta
wowego. Różnice wynikają być może z 
innego nachylenia oraz odmiennych 
metod badawczych. Potwierdza się to, 
o czym wspomniano we wstępie: me
toda zastosowana w badaniach słowac
kich daje nam przede wszystkim prze
gląd aspiracji respondentów oraz ich 
poglądów na zadany temat, które nie 
zawsze pokrywają się z praktyką.

Następnym z poruszanych problemów 
jest rola biblioteki wiejskiej jako oś
rodka samokształcenia i dokształcania 
dorosłych. Respondentów zapytano o 
najlepszy i najwygodniejszy ich zda
niem sposób uzupełniania wiedzy. 24 
procent pytanych wymieniło samodziel
ne studia, 20 proc. — odczyty i pre
lekcje, 18 proc. — szkoły przyzakła
dowe, 17 proc. — kursy radiowe i te
lewizyjne, 14 proc. — studia wieczoro
we lub zaoczne.

Zdecydowana przewaga studiów sa
modzielnych nakłada na biblioteki 
specjalne zadania. Biblioteka powinna 
być nie tylko źródłem materiałów do 
samokształcenia, ale i ośrodkiem me
todycznym w tym zakresie. Wieś sło
wacka nie dysponuje odpowiednim za
pleczem organizacyjnym, które umożli
wiałoby dokształcanie dorosłych na 
właściwym poziomie. W każdym razie.61



jak wynika z badań, biblioteki wiej
skie są potencjalnymi organizatorami 
prac dokształceniowych i w tym kie
runku powinny rozwijać działalność.

W akcjach dokształceniowych różne
go typu (związanych nie tylko z dzia
łalnością bibliotek) uczestniczyło po
nad 40 proc, respondentów. W tej licz
bie znalazło się dwukrotnie więcej 
obywateli z wykształceniem średnim 
lub wyższym niż z podstawowym.

Na pytanie: Czy w tym roku prze
czytałeś jakąś książkę fachową lub 
naukową? — 30,7 proc, respondentów 
odpowiedziało twierdząco, pozostałe od
powiedzi były negatywne. Wśród od
powiadających pozytywnie 53,7 proc, 
przeczytało tę książkę ze względu na 
wykonywany zawód, zaś 46,3 proc, na 
zainteresowania pozazawodowe.

Interesujący jest przegląd źródeł, z 
jakich pochodziły informacje o owej 
przeczytanej książce fachowej lub nau
kowej: 31,7 proc, uzyskało tę infor- 
mację na odczycie, kursie lub w szkole; 
23,1 proc, od znajomych; tylko 19,3 
proc, uzyskało informacje w miejsco
wej bibliotece. Tak więc funkcja biblio
teki wiejskiej jako ośrodka infor
mującego o literaturze fachowej i nau
kowej jest stosunkowo mała i w grun
cie rzeczy ogranicza się tylko do kręgu 
użytkowników placówki. Oznacza to, 
że biblioteka w większym stopniu pełni 
funkcję źródła książek naukowych i 
fachowych, niż źródła informacji o tej 
literaturze.

Jak czytelnicy oceniają dostępną w 
bibliotece literaturę fachową i nauko
wą? Dla 30,3 proc, użytkowników bi
bliotek wiejskich dobór literatury j'est 
wystarczający; 12,2 proc, respondentów 
stwierdza braki, które uniemożliwiają 
rozwój zainteresowań; 57,2 proc, nie 
potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Sądzę, że tu właśnie wyłania się pro
blem godny rozważania, a mimo to nie 
podjęty przez autora opracowania. 
Wnioski z przeprowadzonych badań 
postulują podniesienie poziomu biblio
tek na wsi, przez przydanie im funkcji

ośrodków biorących czynny udział w 
kształceniu dorosłych. Chodzi tu za
pewne o bardziej ukierunkowane pro
filowanie księgozbiorów, a więc roz
szerzenie działów literatury fachowej, 
naukowej i popularnonaukowej. Czy 
rzeczywiście jest to w pełni uzasad
nione? 12,2 proc, czytelników niezado
wolonych z dostępnej lektury to z pew
nością osoby o wyraźnie sprecyzowa
nych zainteresowaniach, których nie 
mogą realizować na terenie miejscowej 
biblioteki. Czy w takim razie nie na
leżałoby skierować tych osób do naj
bliższych, większych ośrodków, zapew
niających większy wybór książek, lub 
zrealizować zapotrzebowania drogą wy
pożyczeń międzybibliotecznych? Tym 
bardziej, że 38,8 proc, czytelników wie 
o takich możliwościach, a jest to pro
cent przekraczający liczebnie grupę 
osób nie znajdujących w bibliotece po
żądanych książek.

Zastanawiające jest natomiast inne 
zjawisko. Otóż ponad 60 proc, czytelni
ków nie wie o możliwości 
sprowadzenia książki z innej 
biblioteki drogą wypożyczenia między
bibliotecznego. W tym 11,6 proc, od
powiedzi brzmi: «To jest z pewnością 
niemożliwe»-. Należałoby się zastanowić 
nad przyczyną takiego zjawiska. Być 
może brak informacji hamująco wpły
wa na pogłębienie zainteresowań. W 
opracowaniu brak niestety analizy te
go zjawiska. Nie podano również struk
tury grup osób wchodzących w skład 
owych 11,6 proc, niezadowolonych z 
wyboru dostępnej lektury. Trudno więc 
stwierdzić, czy poziom wykształcenia, 
określony rodzaj pracy zawodowej, czy 
też inne czynniki wpływają na rozwój 
zainteresowań, którym biblioteka wiej
ska nie jest w stanie sprostać.

Jeśli chodzi o ogólną ocenę księgo
zbioru, sytuacja przedstawia się jeszcze 
bardziej niepokojąco: 32 proc, czytelni
ków uważa księgozbiór za dobry i wy
starczający; 50,4 proc, uważa, że księ
gozbiór tylko częściowo odpowiada ich 
potrzebom; 3,1 proc, wypowiadało się62



о księgozbiorze zdecydowanie nega
tywnie. Ponad połowa czytelników nie 
jest zadowolona z dostępnej literatury. 
Bibliotekarze słowaccy dopatrują się 
przyczyn w nienajlepszej organizacji 
bibliotekarstwa wiejskiego oraz w sto
sunkowo niskiej profesjonalizacji tych 
placówek. Warto przypomnieć, że bi
bliotekarstwo wiejskie na Słowacji 
spoczywa w zasadzie na barkach dzia
łaczy społecznych, którzy nie są w 
stanie sprostać wszystkim problemom 
zawodowym, jakie nawet wykwalifiko
wanym bibliotekarzom nastręczają wie
le trudności. Biblioteki wymagają uzu
pełnienia zbiorów i zabezpieczenia do
pływu nowości w szerszym niż dotąd 
zakresie. Zgodnie z wnioskami z ba
dań należałoby położyć większy nacisk 
na rozbudowanie księgozbioru bele
trystycznego. Sądząc po tytułach naj
częściej wymienianych dzieł można 
wnioskować, że mieszkańcy wsi szu
kają w książkach głównie odpoczynku 
i rozrywki. Przy czym 50,8 proc, uwa
ża czytanie za życiową potrzebę, a 40,1 
proc, za źródło rozrywki. Więcej niż 
połowa respondentów czyta tylko 
książki beletrystyczne.

Z naszego punktu widzenia najcie
kawsza część badań to dział poświę
cony opiniom i poglądom śro
dowiska na temat bibliote- 
k i, bowiem w Polsce nie ma szer
szych badań o takim nachyleniu. Res
pondentom słowackim zadano m. in. 
pytanie: «Jak określiłbyś znaczenie bi
blioteki działającej w twojej miejsco
wości?». Prawie 19 proc, respondentów 
nie ud’zielilo żadnej odpowiedzi. Dla 
dominującej grupy (44,3 proc.) główne 
zadanie biblioteki to upowszechnianie 
i udostępnianie dużego wyboru książek; 
32,4 proc, sądzi, że biblioteka pełni is
totną rolę w kształceniu i wychowa
niu dorosłych oraz w podnoszeniu kul
tury, jednocześnie podkreślają oni 
funkcję biblioteki jako centrum infor

macyjnego i poradniczego. Dziewięciu 
na stu pytanych twierdzi, że biblioteka 
dostarcza rozrywki, umożliwia spędze
nie czasu w interesujący i pożyteczny 
sposób. Z całą pewnością jest niezbęd
na dla dzieci i młodzieży. Wychowaw
czą i kształcącą rolę podkreślali głów
nie mężczyźni, kobiety akcentowały ra
czej udostępnianie i upowszechnianie 
książek, aktywną rozrywkę i pożytecz
ne spędzanie wolnego czasu. Niespełna 
jeden procent pytanych stwierdza, że 
biblioteka nie ma dla nich żadnego 
znaczenia i jest wręcz zbędna. Odpo
wiedzi «nie wiem» stanowiły ok. 13 
proc, ogółu odpowiedzi.

Praca biblioteki została w sumie po
zytywnie oceniona przez środowisko: 
około 47 osób na sto uważa, że pla
cówka dobrze pracuje, 18 osób, że po
winna pracować lepiej; co pięćdzie
siąta osoba, że nie pracuje wcale, zaś 
jedna trzecia osób badanych nie udzie
liła odpowiedzi. Krytyczne opinie naj
częściej wygłaszała młodzież w wieku 
15—29 lat. Najwięcej odpowiedzi «nie 
wiem» przypadał na grupę osób w wie
ku powyżej lat 50. Na odpowiedziach 
z pewnością zaciążył fakt, że wywiady 
prowadzone były zazwyczaj przez 
miejscowych bibliotekarzy, toteż liczba 
pozytywnych opinii jest zawyżona.

Więcej niż co trzeci dorosły miesz
kaniec wsi wypożyczał książki z miejs
cowej biblioteki i prawie tyleż osób 
deklarowało, że do biblioteki nie na
leży, ale czyta książki pożyczone z bi
blioteki przez kogoś innego. Reszta nie 
czyta i nie korzysta z usług miejsco
wej placówki. Książki wypożyczane z 
biblioteki przez kogoś innego czytają 
najczęściej osoby w wieku 30—49 lat. 
W mniejszych miejscowościach (do 500 
mieszkańców) zazwyczaj procent zapi
sanych do biblioteki jest większy niż 
w pokaźniejszych skupiskach ludności i.

Wśród respondentów czytających sy
stematycznie jest dwukrotnie więcej

i Jest to znany z innych badań krajowych i zagranicznych efekt statystyczno-rachunkowy 
wynikający stąd, że w małych wsiach faktyczny rejon obsługi biblioteki obejmuje całą wieś, 
w większych natomiast — tylko centralną część- osady, zaś procent liczy się od całości (Red).63



osób zapisanych do biblioteki, niż 
wśród respondentów czytających od 
czasu do czasu.

Interesujący jest przegląd motywacji 
zapisania się do biblioteki. Sądzę, że 
wdarto tu przytoczyć niektóre odpowie
dzi. Większość (ok. 66 proc.) jako przy
czynę wymienia: zainteresowanie książ
kami, zainteresowanie określoną książ
ką, potrzebę czytania, potrzebę dostępu 
do nowych książek, chęć pożytecznego 
spędzenia wolnego czasu. Prawie 10 
proc, twierdzi, że przyczyną było: za
proszenie^ bibliotekarza, konieczność 
studiowania lektury obowiązkowej, in
formacja podana przez lokalny radio
węzeł, wystawa zorganizowana przez 
bibliotekę, propagowanie biblioteki za 
pośrednictwem uczniów miejscowej 
szkoły. Jedna piąta osób podała inne 
powody: «mam małe dochody — nie 
mogę kupować książek», «zaważyły 
czytelnicze tradycje rodzinne», «chęć 
dokształcania się», «podjęte studia», 
«nie mogłem sobie kupić tego, co, chcia- 
łem przeczytać». Około 5 proc, osób 
uchyliło się od odpowiedzi.

Autor opracowania twierdzi, że bar
dzo dużo zależy od postawy społecz
nych bibliotekarzy wiejskich, którzy 
zbyt często wykazują bierną postawę. 
Jest to z pewnością przypuszczenie 
słuszne, bowiem potwierdzają je od
powiedzi na pytanie: «Co według cie
bie należałoby zrobić, aby więcej niż 
dotąd obywateli korzystało z miejsco
wej biblioteki?». Były one następujące: 
około jedna trzecia respondentów pod
kreślała konieczność podniesienia po
ziomu i rozwinięcia propagandy książ
ki oraz samej biblioteki w środowisku 
(najczęściej wymieniany postulat), przy 
czym podkreślić należy, że w tej gru
pie znajduje się największy procent 
osób, które nie należą do biblioteki. Na 
drugim miejscu wymieniano koniecz
ność lepszej lokalizacji biblioteki oraz 
poprawy wyposażenia; postulowano też 
podniesienie poziomu bibliotek wiejs
kich oraz jakości pracy przez częstsze 
organizowanie akcji kulturalno-oświa

towych, jak wystawy, dyskusje, spotka
nia, a nawet dostarczanie książek do 
domu. Zdarzały się również postulaty, 
których spełnienie wykracza poza mo
żliwości bibliotek: zamknąć karczmę, 
odciążyć kobiety nadmiernie obarczone 
obowiązkami, zwiększyć ilość wolnego 
czasu.

Autor opracowania stwierdza, że jed
ną z podstawowych przyczyn nieuczę
szczania do biblioteki jest brak infor
macji o placówce działającej na danym 
terenie. Stwierdzenie nie jest w pełni 
przekonywające: biblioteki wiejskie w 
mniejszym stopniu wymagają reklamy, 
czy też propagandy prowadzonej celo
wo i systematycznie, niż placówki dzia
łające w większych skupiskach lud
ności. Informowanie mieszkańców wsi 
o tym, że miejscowa’ biblioteka jest i 
działa, wydaje się nieco niepoważne, 
jako że trudno sądzić, aby ludność 
miejscowa nie zauważyła istnienia bi
blioteki, tym bardziej że w środowisku 
wiejskim szczególną rolę odgrywa in
formacja rozprzestrzeniająca się w bez
pośrednich kontaktach sąsiedzkich. Z 
tego też względu jednym z najbardziej 
istotnych czynników decydujących o 
prestiżu biblioteki jest osobowość bi
bliotekarza, o czym autor nie wspo
mina..

Dyskusyjne są również postulaty do
tyczące zwiększenia częstotliwości akcji 
kulturalno-oświatowych, tym bardziej, 
że zgłaszają je głównie osoby nie na
leżące do biblioteki oraz te, których 
aktywność czytelnicza jest stosunkowo 
niska. Z badań prowadzonych w Pols
ce wynika, że niektóre z najfczęścięj 
prowadzonych form, jak: wystawy, od
czyty, spotkania itp. nie mają istotne
go wpływu na uaktywnienie czytelni
ków czy też pozyskanie nowych użyt
kowników bibliotek. Słowackie biblio
tekarstwo wiejskie opiera się głównie 
na bibliotekarzach społecznych, którzy 
w takim układzie i przy stosunkowo 
niskim poziomie przygotowania zawo
dowego osiągnęli w gruncie rzeczy do
bre wyniki. Obciążenie ich dodatkową64



działalnością, której efekty są proble
matyczne i niewspółmierne do zainwe
stowanego czasu i wysiłku, nie wydaje 
się w tym wypadku uzasadnione.

Nawet maksymalnie skrótowe omó
wienie wyników badań przeprowadzo
nych na Słowacji umożliwia orientację 
w postawionym problemie. Ujawniła się 
głęboka różnica między postulowaną a 
realizowaną funkcją biblioteki publicz
nej na wsi, a także różnice w postula
tach i ich motywacjach. Postulaty czy
telników zmierzają z jednej strony do 
uaktywnienia biblioteki jako centrum 
kulturalno-oświatowego, z drugiej do 
podłożenia akcentu na akcje dokształ
cania dorosłych i umożliwienia pracy 
samodoształceniowej. Biblioteki wiej
skie w dużej mierze pełnią obie 
te funkcje, ale są w stanie zas
pokoić potrzeby czytelnicze tylko do 
pnego ich poziomu. Grupa osób, któ
rym księgozbiór miejscowej biblioteki

nie wystarcza pod tym względem, jest 
stosunkowo mała, niemniej jednak do 
zadań biblioteki należy udzielanie po
mocy w uzyskiwaniu potrzebnej lek
tury. Konkretne rozstrzygnięcie tych 
i innych problemów należy do biblio
tekarzy słowackich, ale wiele z wnios
ków może dać asumpt do refleksji tak
że w naszych warunkach.

W omawianym tu opracowaniu po
dano ogromną ilość informacji i da
nych statystycznych, które w gruncie 
rzeczy nie są w pełni wykorzystane. 
Chodzi tu o pominięcie szerszych ana
liz korelacyjnych, które z pewnością 
dałyby o wiele pełniejszy obraz. Ze 
względu na podjęcie tematu, który po
kazuje nam bibliotekę w nieco innym 
świetle, pozycja ta jest mimo pewnych 
braków godna odnotowania i zwróce
nia na nią uwagi naszych czytelników..

Aleksandra Danecka
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ZAMKNIĘCIE OBCHODÓW ROKU BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Centralne uroczystości zamykające obchody Roku Bibliotek i Czytelnictwa odbyły się 
w dniach 19—20 stycznia 1977 r. w województwie katowickim. Program sesji obejmował: 
zv/iedzanie bibliotek w Tychach, Jastrzębiu i Bytomiu oraz otwartej w dniu 20 stycznia 
1977 r. w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu wystawy „Skarby Ossolineum”; udział w uro
czystym otwarciu nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Będzinie; posiedzenie 
prezydiów Państwowej Rady Bibliotecznej i Stowarzyszenia Bibliotekarzy; referat doc. dr 
Gabriela К r a u s s a pt. „Czytelnictwo w województwie katowickim jako czynnik kształ
towania świadomości społecznej”; wręczenie odznaczeń i dyplomów wyróżnionym biblio
tekom i bibliotekarzom.

W sesji zamykającej obchody Roku Bibliotek i Czytelnictwa wzięli udział: kierownik 
Wydziału Kultury КС PZPR — Lucjan Motyka, wiceminister Kultury i Sztuki — dr Józef 
Fajkowski, przedstawiciele NK ZSL, CK SD, członkowie prezydium Państwowej Rady 
Bibliotecznej i Stowarzyszenia BiblióFekarzy Polskich, przedstawiciele władz politycznych 
i administracyjnych woj. katowickiego.

Uroczyste podsumowania Roku Bibliotek i Czytelnictwa odbyły się również w poszcze
gólnych województwach:

W dniu 7 grudnia 1976 r. odbyło się z okazji zakończenia obchodów Roku Bibliotek 
i Czytelnictwa uroczyste sympozjum we Włocławku, zorganizowane przez 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskch — Zarząd Okręgu we Włocławku, Wojewódzką Biblio
tekę Publiczną oraz Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku.

W dniu 8 grudnia 1976 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy i Stowarzy
szenie Bibliotekarzy Polskich — Zarząd Okręgu w Bydgoszczy zorganizowały uroczyste pod
sumowanie Roku Bibliotek i Czytelnictwa w woj. bydgoskim.

Podobna uroczystość odbyła się w dniu 11 grudnia 1976 r. w Muzeum Rolnictwa im. 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, zorganizowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu 
Wojewódzkiego i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę-Publiczną w Łomży.

L.B.
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