


CZASOPISMO WYDAWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE RIRLIOTEKARZY POLSKICH 
ORAZ RIRLIOTEKE PURLICZNĄ M. ST. WARSZAWY

TRESC

J. Kołodziejska. Badania czytelnicze w praktyce bibliotek . . . ... .t . l
E. Assbury. Polskie piśmiennictwo kolejowe w latach drugiej wojny światowej 5
T. Dziechciowski. „Nowi”........................................................................................ 8
M. Czechowski. Współpraca między biblioteką publiczną i szkolną .... 10
J. Szocki. Z doświadczeń bibliotek bułgarskich............................................ . 12
Działalność wydawnicza łódzkich bibliofilów (M. Czechowsici)......................... 14
Przegląd piśmiennictwa
Sprawy bibliotek i czytelnictwa w prasie (eLBe).................................................. 16
Biblioteka szkolna (Biblioteka szkolna. Przewodnik dla bibliotekarzy. Pod red.

E. В i a ł к o w s к i e j. Warszawa 1977. Rec.: M. Drzewiecki) . . . . . 18
Kronika krajowa i zagraniczna (L.B. oraz Z.K)......................... 20
XX Dni Książki i Prasy Technicznej. Wyróżnienia bibliotekarzy i bibliotek

(Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny)............................... 23

REDAGUJE KOMITET: Lucjan Biliński, Tadeusz Bruszewski, Marcin Drzewiecki, 
Krystyna Galewicz, Jadwiga Kołodziejska (red. nacz.), Jerzy Maj (sekr. red.), Mie

czysław Mazurkiewicz, Kazimierz Podhorski, Zbigniew Żmigrodzki.



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

Nr 1 STYCZEŃ-LUTY ROK XLV

JADWIGA KOŁODZIEJSKA 
Instytut Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej

BADANIA CZYTELNICZE W PRAKTYCE BIBLIOTEK

Uwagę naszą skupimy wokół badań czytelniczych i ich przydatności 
w praktycznym działaniu bibliotek. Już samo sformułowanie problemu 
implikuje przynależność czytelnictwa jako zjawiska społecznego do kręgu 
spraw, którymi interesuje się bibliotekarstwo. Zainteresowanie to jest jed
nak dość ograniczone i odnosi się tylko do niektórych jego aspektów. Bi
bliotekarzy interesują przeważnie ilościowe aspekty czytelnictwa. Głów
nie: kto czyta i czym się interesuje. Nawet wtedy, gdy rozpatruje się ja
kość czytelnictwa, uwagę skupiają dane statystyczne ilustrujące poczytność 
określonych grup piśmienniczych czy najpopularniejszych autorów. Za
fascynowanie efektami ilościowymi utrudnia bibliotekarzom widzenie 
czytelnictwa jako przejawu aktywności kulturalnej jednostki i całych 
grup społecznych, w której dominującą rolę odgrywają liczne motywacje 
historyczne i współczesne. Bibliotekarze określają współcześnie bibliotekę 
jako instytucję, w której użytkownik może korzystać ze źródeł informacji. 
Cały jednak obszar wiedzy o tym użytkowniku, jego przygotowaniu do 
korzystania z biblioteki, z całego bibliotecznego aparatu (katalogi, biblio
grafie, urządzenia techniczne itp.) oraz z materiałów, które biblioteka gro
madzi — są w niewielkim stopniu rozpoznane. Bibliotekarze nie potrafią 
wyjaśnić, dlaczego określony czytelnik sięga po określony tekst. Według 
opinii Franka H a 11 a wiedza o relacjach zachodzących między czytelni
kiem a tekstem powinna stanowić podstawę dla polityki gromadzenia 
i udostępniania zbiorów h W badaniach nad motywacjami czytelniczymi 
mieszczą się również wyobrażenia rzeczywistych i potencjalnych użytkow
ników o bibliotece jako instytucji umożliwiającej dostęp do książki. Biblio
tekarze usprawniają działalność bibliotek: zmieniają kształt katalogów, 
wprowadzają urządzenia reprograficzne, opracowują niezliczone ilości bi
bliografii, wprowadzają regulaminy. Natomiast bardzo rzadko odwołują 
się do opinii tych, dla których te wszystkie zabiegi są przeznaczone. Stwa
rzając dogodne warunki dla rozwoju zainteresowań czytelniczych poprzez 
dbałość o lokale, oświetlenie, ciszę, sprawną informację i udostępnianie 
zbiorów, bibliotekarze zapominają, że te usprawnienia mogą często stać się 
barierą utrudniającą korzystanie z biblioteki. Dotyczy to w równej mierze 
godzin otwarcia biblioteki, jak i zamiany katalogu kartkowego na zmikro-

* Frank H a 11: The reading process. London 1976.
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fiszowany. Czytelnictwem interesują się różne dyscypliny: socjologia, 
psychologia, literaturoznawstwo, pedagogika. W bibliotekoznawstwie re
prezentowane jest ono w skromnym zakresie, chociaż stanowi główny, a 
nawet jedyny sprawdzian rzeczywistej roli społecznej, jaką pełnią biblio
teki. W porównaniu z badaniami nad organizacją bibliotek, zwłaszcza gro
madzeniem zbiorów, klasyfikacją, katalogowaniem, organizacją służb in
formacyjnych, komputeryzacją procesów bibliotecznych, udostępnianiem, 
problematyka czytelnicza jest reprezentowana skromnie, a w programach 
kształcenia bibliotekarzy występuje przeważnie jako przedmiot dodatko
wy, powiązany głównie z bibliotekami publicznymi. Problematyka czy
telnicza kojarzy się w umysłach bibliotekarzy z oświatą elementarną, z cza
sem wolnym, rekreacją, propagandą, rzadziej z kształceniem ustawicznym, 
a już zupełnie sporadycznie z informacją oraz całym zespołem bibliotecz
nych spraw organizacyjnych.

W latach siedemdziesiątych niektóre wyższe szkoły bibliotekarskie 
w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Związku Radzieckim, w 
Polsce, Danii i Norwegii próbują zintegrować problematykę organiza
cyjną bibliotek z szerszymi uwarunkowaniami społecznymi, w tym rów
nież zjawiskami czytelniczymi, jako tzw. „complex systems”. Jest rzeczą 
charakterystyczną, że inicjatorem» w zakresie opracowania programów 
integralnego traktowania problematyki organizacyjnej i społecznej był 
The Office for Scientific and Technical Information — OSTI (obecnie The 
British Library, Research and Development) Przez szereg lat ośrodek 
ten skupiał swoje badania wokół problemów informacji i udostępniania 
zbiorów bibliotecznych, a ostatnio włączył do swojego programu badania 
czytelnicze.

Wykorzystanie badań czytelniczych w usprawnianiu działalności biblio
tek nie jest jednak powszechne. Bardzo często absolwent bibliotekoznaw
stwa nie kojarzy tego przedmiotu studiów na przykład z polityką groma
dzenia zbiorów, ich wykorzystaniem, służbą informacyjną. Podejmując 
pracę w bibliotece, szybko zapomina o problematyce, która nie stanowi 
podstawy w codziennej zrutynizowanej pracy, nie da się praktycznie wy
korzystać.

Pocieszająca jest jednak świadomość, że badania czytelnicze są coraz 
aktywniej podejmowane, i to w różnych krajach. W krajach socjalistycz
nych problematyka czytelnicza podejmowana jest w wydzielonych ko
mórkach bibliotek narodowych lub wielkich bibliotekach naukowych. Od 
połowy lat sześćdziesiątych kontakty między ośrodkami prowadzącymi 
badania czytelnicze w Państwowej Bibliotece im. Lenina, Bibliotece Pań
stwowej im. Sałtykowa-Szczedrina, Bibliotece Narodowej w Budapeszcie, 
Pradze i Warszawie są aktywne i przynoszą pożytek. W tym samym czasie 
ożywiły się badania czytelnicze w Wielkiej Brytanii podejmowane przez 
socjologów i bibliotekarzy. Do najbardziej interesujących należą opraco
wania Richarda Hoggarta: The uses of Literacy, New Jersey 1971; 
Briana Grombridga: The Londoner and his library. London 1964; 
Bryana Luckhama: The library in society. London 1971; Petera
H. Manna, Jacqueline L. Burgoyne: Books and reading. London 
1969; Rolanda Benge: Libraries and cultural change, London 1970. 
W pracach tych zainteresowania badaczy skupiły się wyraźnie wokół czte
rech zjawisk warunkujących rozwój czytelnictwa:

’ Jeannette Daly: The use oj goiming in education Jor library management: Final report 
on a research project. University of Lancaster Library 1976.



1) upowszechnienia oświaty, a zwłaszcza rozbudowy systemu szkolnego 
i coraz widoczniejszych zmian w strukturze wykształcenia całego społe
czeństwa;

2) powiększających się rezerw wolnego czasu;
3) rozprzestrzeniania się środków masowego przekazu;
4) coraz większych finansowych możliwości społeczeństwa w wydatko

waniu dochodów na zaspokojenie potrzeb oświatowych i na rozrywki kul
turalne, w tym również na książki.

W badaniach angielskich czytelnictwo traktowane jest wszechstronnie, 
z uwzględnieniem bibliotek różnych typów. Podejmowana problematyka 
skupia się wyraźnie wokół: czytelnictwa i piśmiennictwa naukowego w 
bibliotekach narodowych, specjalnych i akademickich, ze szczególnym 
uwzględnieniem księgozbiorów dostępnych dla szerszej publiczności umo
żliwiających rozwój czytelnictwa powszechnego. Wyniki badań czytelni
czych w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza nad przestrzennym zasięgiem oddzia
ływania bibliotek różnych typów, posłużyły do oceny efektywności takich 
bibliotek, jak: the National Reference Library of Science and Inyention 
and Technology w Londynie i the National Lending Library of Science 
and Technology w Boston Spa з. Administracja biblioteczna wykorzystała 
je w pełni do reformy całego systemu informacyjnego i w zakresie udo
stępniania zbiorów, szczególnie centralizacji wypożyczeń międzybiblio
tecznych. Powołanie the British Library poprzedziły intensywne badania 
nad efektywnością usług bibliotecznych różnych typów i nad rzeczywistym 
wykorzystaniem ich zbiorów.

Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we 
Włoszech i w Polsce dowodzą, że oddziaływanie każdej biblioteki jest 
przestrzennie ograniczone, i to zarówno w środowiskach wiejskich, jak 
i miejskich. Badania przeprowadzone przez B. Luckhamaw Londynie 
dowodzą, że w odległości 1,5 mili od biblioteki publicznej liczba czytelni
ków systematycznie maleje. Podobna analiza przeprowadzona na polskiej 
wsi dowiodła, że ci, którzy mieszkają dalej niż 3 km od biblioteki, po 
prostu z niej nie korzystają, a znakomita większość czytelników skupia 
się w promieniu 1 km * *.

Obserwacje Instytutu Książki i Czytelnictwa potwierdzają doświadcze
nia poszczególnych województw. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu
bliczna w Rzeszowie przeprowadziła w latach 1963—1966 rozpoznanie na 
temat korzystania z publicznych bibliotek gromadzkich przez rodziny 
wiejskie. Mimo dość wysokiego wskaźnika czytelników na wsi (17% czy
telników w stosunku do ogółu mieszkańców) aż 50% rodzin zamieszkują
cych tereny objęte działalnością bibliotek nie nawiązało z nimi żadnego 
kontaktu. Były to w większości rodzinv zamieszkałe w odległości powyżej 
3 km od siedzibv biblioteki: 90% czvtełników notowanych w bibliotekach 
gromadzkich dzieliła od biblioteki odległość nie przekraczająca 3 km

Nie znaczy to. że odległość od biblioteki w sposób automatyczny elimi
nuje lub przvsparza iei czytelników. Ci, którzv mieszkają tuż obok biblio
teki, mogą nigdy z niej nie korzysta^ i odwrotnie, osoby o silnych moty
wacjach czytelniczych nie zrażą się odległością.

’Jadwiga Kołodziejska: Badania czytelnicze w Wielkiej Brytanii. Studia o Książce. 
Wrocław 1975. T. 5.

* Jerzy Maj, Jan W o ł o s z: Charakterystyka obsługi bibliotecznej gromady. Warszawa 1966. 
’ Ludmiła Tokarska: Publiczne biblioteki powszechne województwa rzeszowskiego w la.-

tach 1945—1972. Wrocław 1975. Maszynopis.



w świadomości bibliotekarzy problematyka czytelnicza wiąże się głów
nie z działalnością bibliotek publicznych. Zmiany w tradycyjnym widze
niu roli czytelnictwa przyniosła zorganizowana przez UNESCO w 1974 
roku w Paryżu międzynarodowa konferencja na temat planowania krajo
wych infrastruktur w dziedzinie dokumentacji, bibliotek i archiwów. Na 
konferencji tej zrodził się system NATIS (the National Information Sys
tem) e. System NATIS jest pierwszym programem, w którym uwzględ
nione zostały biblioteki publiczne jako instytucje kontynuujące działal
ność szkoły i wpływające na wzrost poziomu kulturalnego społeczeństwa 
poprzez popularyzację czytelnictwa w różnych środowiskach społecznych. 
Te integracyjne postulaty znalazły żywy oddźwięk w polskim bibliote
karstwie. Raport o stanie bibliotek polskich i Program rozwoju bibliote
karstwa polskiego do 1990 roku^ przyjął rozwój czytelnictwa powszech
nego jako jedną z głównych form uczestnictwa w kulturze, które niesie 
i stwarza wartości najbliższe ideałom socjalizmu. «Czytelnicy książek — 
stwierdzono w Programie — okazują się bardziej aktywni społecznie i kul
turalnie, ich wyobrażenia, wrażliwość są większe niż nieczytających, zaś 
język, jakim się posługują — bogatszy».

W perspektywie rozwój czytelnictwa powszechnego będzie w dalszym 
ciągu uzależniony od bibliotek różnych typów, głównie bibliotek publicz
nych. Na podstawie badań prowadzonych w Instytucie Książki i Czytel
nictwa można przyjąć, że biblioteki publiczne obejmują swoimi wpływami 
2/3 osób, które rzeczywiście korzystają z książek. Tym się między innymi 
tłumaczy żywe zainteresowanie bibliotekami wśród socjologów, literatu- 
roznawców, pedagogów i bibliotekoznawców. Przy coraz intensywniej pro
wadzonych badaniach czytelniczych, wykorzystanie wyników i wniosków, 
które z nich płyną, nie jest jeszczę dostateczne. Powody są liczne, przeto 
postaramy się zwrócić uwagę na kilka, które wydają się mieć znaczenie 
podstawowe.

1. Wyniki badań czytelniczych, a szczególnie wnioski powinny być 
znane i brane pod uwagę przez osoby odpowiedzialne za politykę biblio
teczną w kraju. Dotyczy to szczególnie centralnych komórek administra
cyjnych, związków i stowarzyszeń zawodowych. Centralne komórki ad
ministracyjne nie mogą być jedynie biernymi odbiorcami informacji za
wartych w badaniach. Muszą one wspólnie z ośrodkami badawczymi for
mułować pytania na temat organizacji bibliotek, a wnioski płynące z ba
dań czytelniczych wykorzystać jako podstawę dla doskonalenia organizacji 
bibliotek.

2. Metody i wyniki badań czytelniczych powinny być popularyzowane 
między innymi poprzez przekazywanie ich w pracy dydaktycznej w śred
nich i wyższych szkołach bibliotekarskich. W związku z tym prowadzący 
zajęcia muszą sami prowadzić badania bądź też śledzić je na bieżąco i prze
kazywać wyniki studentom. Ponieważ badania czytelnicze są często pro
wadzone poza uczelniami wyższymi (w instytutach naukowo-badawczych 
bądź wielkich bibliotekach), jest rzeczą konieczną wciąganie do badań 
pracowników dydaktycznych oraz odwrotnie — zatrudnianie w roli wy
kładowców tych, którzy mają doświadczenia i dorobek badawczy. Instytut 
Książki i Czytelnictwa zapoczątkował tego typu działania organizując w 
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie specjalny 
cykl wykładów pt.: Biblioteka w środowisku. Zajęcia ze słuchaczami są

• Final Report. Paris 1975.
’’ Raport o stanie bibliotek polskich. Warszawa 1974.
» Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 r. Warszawa 1977.



prowadzone przez pracowników Instytutu, którzy przekazują słuchaczom 
najnowsze wyniki badań czytelniczych.

3. Pozytywne skutki daje włączanie studentów bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej, zwłaszcza dwóch ostatnich lat studiów, do badań 
czytelniczych prowadzonych w macierzystej uczelni bądź w instytutach 
naukowo-badawczych i wielkich bibliotekach. Wiadomo, że w praktyce 
dydaktycznej wyższych szkół bibliotekarskich dominuje wykład i semi
narium. I to zarówno w odniesieniu do tematyki historycznej, jak i organi
zacyjnej. O technikach komputerowych studenci bibliotekoznawstwa do
wiadują się też w postaci werbalnej. Encyklopedyczne podawanie i egze
kwowanie wiedzy jest na porządku dziennym. Włączenie studentów bi
bliotekoznawstwa do prac badawczych w zakresie czytelnictwa daje im 
szansę podjęcia ciekawych i konkretnych prac dyplomowych i poszerza 
obszar ich wiedzy o funkcjonowaniu biblioteki. Ma to z jednej strony za
sadnicze znaczenie dla podawania wiedzy o bibliotece w zintegrowanej 
formie {complex systems), z drugiej wyposaża przyszłego bibliotekarza 
w świadomość o przydatności praktycznych badań. Instytut Książki i Czy
telnictwa włączył w 1977 roku grupę studentów bibliotekoznawstwa do 
badań nad tematem: Kształtowanie się opinii o bibliotece w środowisku. 
Głównemu tematowi zostały podporządkowane poszczególne tematy prac 
dyplomowych — magisterskich. Studenci uczestniczą w badaniach na pra
wach członków zespołu prowadzącego badania i pod kierunkiem doświad
czonych pracowników Instytutu zbierają materiały do swoich prac.

4. Konieczne jest pozyskiwanie do prac badawczych bibliotekarzy- 
-praktyków. Reguły postępowania naukowego, terminologia, sama techni
ka badawcza, czasochłonność i koszty badań odstraszają potencjalnych 
uczestników badań. Bibliotekarze-praktycy, którzy jeszcze kilkanaście lat 
temu podejmowali samodzielne badania, dziś nie mają już na to odwagi. 
Toteż ośrodki prowadzące prace badawcze powinny starać' się o przeła
manie tych uprzedzeń i obaw. Pozytywną rolę mogą w tym przypadku 
odegrać stowarzyszenia bibliotekarskie oraz czasopisma fachowe. Forma 
artykułów i odczytów na temat badań czytelniczych powinna być przej
rzysta i zrozumiała dla bibliotekarza-praktyka.

Wszystkie te starania i zabiegi powinny być podporządkowane główne
mu celowi, jakim jest przełamanie tradycyjnego sposobu widzenia biblio
teki jako instytucji, w której wszystkie działania funkcjonują osobno. Cho
dzi przecież o to, by bibliotekarze doskonaląc pracę bibliotek traktowali 
wyniki badań czytelniczych jako ważną podstawę naukową i regułę w po
stępowaniu praktycznym.

EDWARD ASSBURY
Warszawa

POLSKIE PIŚMIENNICTWO KOLEJOWE 
W LATACH DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ*

Najcięższym okresem w dziejach polskiego piśmiennictwa kolejowego 
były lata okupacji hitlerowskiej.

Zarządzona przez władze okupacyjne likwidacja przedsiębiorstwa „Pol-
* Fragment z przygotowywanego «^pracowania pt.: Polskie piśmiennictwo kolejowe od jogo 

zarania do roku 1970,



skie Koleje Państwowe” przesądziła zarazem o losach polskiego piśmien
nictwa kolejowego. Nie wystarczyło bowiem przerwanie produkcji tego 
typu literatury fachowej. Okupacja hitlerowska zniszczyła niemal do
szczętnie dotychczasowy dorobek resortu w tej dziedzinie. Wydawnictwa 
polskie znajdujące się w pomieszczeniach kolejowych przekazywano na 
makulaturę. Podobny los spotkał zbiory wszystkich bibliotek kolejowych. 
Bezowocne okazały się również wszelkie próby podejmowane w obronie 
mienia centralnej Biblioteki Naukowej Ministerstwa Komunikacji. Gro
madzone w tej Bibliotece przez dziesiątki lat zbiory zawierające ogółem 
około 30 tysięcy woluminów polskiej i zagranicznej literatury fachowej 
z dziedziny kolejnictwa, budowy dróg i mostów, transportu drogowego, 
wodnego i lotniczego oraz zagadnień ogólnokomunikacyjnych zaginęły bez
powrotnie (w tej liczbie bezcenne materiały rękopiśmienne, jak księga 
protokołów Rady Zarządzającej .Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 
szkice domków dróżniczych z czasów Stanisława Augusta, prześliczne pro
jekty akweduktów z okresu Księstwa Warszawskiego, białe kruki — pierw
sze polskie druki komunikacyjne, komplety sprawozdań z eksploatacji 
dróg żelaznych: warszawsko-wiedeńskiej, łódzkiej, bydgoskiej, kaliskiej, 
terespolskiej itd., itd.).

Jedyną fachową literaturą kolejową dostępną dla byłych pracowników 
PKP, zatrudnionych w latach okupacji wyłącznie na niższych stanowiskach 
wykonawczych, stanowiły instrukcje i przepisy służbowe wydawane przez 
niemiecką Dyrekcję Kolei Wschodniej w Krakowie w dwóch językach: 
niemieckim i polskim, przy czym ten ostatni drukowano — z reguły — 
mniejszą czcionką.

Dopiero gdy rozwój wydarzeń na froncie wschodnim i poważne zmiany 
na jego zapleczu, a zwłaszcza sabotaż i dywersja w transporcie zaczęły 
budzić wśród rządzących coraz większy niepokój. Dyrekcja Generalna 
Kolei Wschodniej zdecydowała się na wydawanie od stycznia 1943 r. mie
sięcznika w języku polskim pt. Kolejowiec. Czasopismo dla pracowników 
Kolei Wschodniej b

Redakcja ww. czasopisma postawiła sobie za zadanie «dołożyć wszel
kich starań, aby nowe czasopismo zadowoliło ze wszech miar żądania 
i potrzeby Czytelników. Oprócz wiadomości fachowych i specjalnych, in
teresujących każdego kolej owca, czasopismo trzymać będzie rękę na pulsie 
aktualności, dostarczając obfitych obiektywnych i wszechstronnych wiado
mości ze świata politycznego, społecznego i kulturalnego. Każdy zeszyt 
czasopisma będzie wyposażony w liczne ilustracje, a estetyczna forma 
zewnętrzna będzie stanowić ozdobę stołu w domu każdego kolej owca...»

Periodyk, pomimo gorącego życzenia redakcji, nie stał się «ozdobą 
stołu» kolejarza polskiego. Tego ostatniego żywo interesowała inna
fachowa literatura kolejowa.

Zdając sobie w pełni sprawę z tego, że «transport — to broń i amu
nicja, to żywność i leki, to masowy przerzut wojsk, to czuły instrument 
współczesnej strategii, bez której żadna armia odejść się nie może» 2, 
kolejarze polscy odpowiadali na nieustanne represje i szalejący terror — 
coraz szerszym udziałem w ruchu oporu.

W walce tej nieocenioną pomocą służyła im konspiracyjna lite
ratura fachowa. «Była ona bronią nie mniej groźną niż konstruowane przez 
podziemie prototypy zapalników, bomb, min i granatów. Dostarczała ona 
bowiem członkom konspiracyjnych organizacji ,nie tylko fachowych wska

1 Kraków (Miesięcznik). Druk. Z.K.W. Format 31,5 X 23,5.
’ Nakazy chwili. — Zwrotnica 1943 nr 2 s. 1.



zówek, jak obchodzić się ze sprzętem technicznym, ale i jak najskutecz
niej prowadzić sabotaż i dywersję» з.

Pierwszą publikację z tej dziedziny opracował doc. dr inż. Zbigniew 
Lewandowski, pseud, inż. ,,Szyna”, pt.: Dywersja kolejowa na szlaku. 
Nieduża, 120-stronicowa książeczka, pełna technicznych wzorów, sche
matów i tablic z 285 rysunkami, wykonana w prymitywnych warunkach 
podziemia, może być wzorem dla dzisiejszego poziomu edytorskiego. Pu
blikę ja składała się z 6 części; I — Wiadomości encyklopedyczne o na
wierzchni i taborze kolejowym, II — Narzędzia i przyrządy do uszkadza
nia nawierzchni kolejowej, III — Mechaniczne uszkadzanie nawierzchni 
kolejowej, IV — Przeszkody kolejowe, V — Kolejowe miny obserwowane, 
VI — Kolejowe samoczynne miny naciskowe. Dodatki: I — Instrukcja 
uszkadzania lokomotyw, II — Instrukcja uszkadzania wagonów^. Warto 
dodać, że zawarte w tym podręczniku wskazówki zostały uprzednio spraw
dzone w działaniu i skutkach.

Dywersja kolejowa na szlaku była jedną z wielu tajnych publikacji 
konspiracyjnego Biura Badań Technicznych, eksperymentalno-badawcze- 
go ośrodka dywersji i sabotażu Komendy Głównej AK. W oparciu o ten 
podręcznik szkolono oddziały dywersyjne AK, GL—AL, BCh.

Biuro Badań Technicznych wydało i inne materiały instruktażowe z tej 
dziedziny, jak Kolejarz na szlaku mjra „Szyny”, Napady na wojskowe 
transporty kolejowe, Środki i taktyka prowadzenia sabotażu w transporcie 
kolejowym i samochodowym, praca zbiorowa

W roku 1943, w którym Dyrekcja Generalna Kolei Wschodniej usz
częśliwiła pracowników polskich czasopismem Kolejowiec, zaczęły się 
ukazywać dwa konspiracyjne periodyki kolejowe, a mianowicie:

1. Kolejarz Polski. Biuletyn społeczno-zawodowy wydawany przez 
Polską Partię Robotniczą

2. Zwrotnica. Pismo pracowników kolejowych. Wydawnictwo Obozu 
Polski Walczącej 7.

Oba periodyki, różniące się ideologicznie, reprezentowały jednoznaczną 
postawę wobec okupanta.

Czasopismo Zwrotnica poczynając od numeru trzeciego zawierało do
datki opracowywane przez wyżej wymienione Biuro Badań Technicznych. 
Ukazywały się one pn. Poradnik Techniczny z własną numeracją i odręb
nym stronicowaniem ciągłym.

Kolejne numery Poradnika Technicznego zawierały: nr 1 — Dodatek 
do nr 3 Zwrotnicy. Instrukcja rozkręcania szyn kolejowych S; nr 2 — Do
datek do nr 4 Zwrotnicy. Klucze do wykręcania wkrętów ®; nr 3 — Doda
tek do nr 5 Zwrotnicy. Podniesienie końca szyny na styku wiszącym 
nr 4 — Dodatek do nr 6 Zwrotnicy. Instrukcja uszkadzania lokomotyw 
nr 5 — Dodatek do nr 7 Zwrotnicy. Urządzenia hamulcowe. Przeszkody 
kolejowe. Akcja ostra w pociągach

’Horodyski-Kotecki A.: Saperska Oficyna. — Przegl. Techn. 1966 nr 10, s. 9 i 15.
‘ ]W.
6 Warszawa 1943. Fragmenty instrukcji opublikowano w 1942 r. 
’Red.: Szczęsny Dobrowolski. Warszawa, maszynopis 8°

październik, nr 4 listopad.
’ Warszawa [druk] 16°. I. 1943 nr 1—4; II. 1944 nr -5—9.
’ Warszawa 194.3 16° [druk] s. 1—4.
8 Warszawa 194.3 16° [druk] s. 5—8.

Warszawa 1943 16° [druk] s. 9—12. 
и Warszawa 194.3 16° [druk] s. 13—16.
“ Warszawa 1943 16° [druk] s. 17—20.

I. 1943 nr 1, nr 2, nr 3



Nakładem Dowództwa Głównego Gwardii Ludowej ukazała się In
strukcja nr 6 stanowiąca Regulamin Gwardii Ludowej. Walka z transpor
tem kolejowym

Temu ostatniemu tematowi poświęcone były również instrukcje bojo
we oraz instrukcje saperskie wydane dla działaj.ących w podziemiu Szkół 
Podchorążych.

Opisane publikacje nie stanowią zapewne pełnego rejestru konspira
cyjnych wydawnictw kolejowych, jakie ukazały się w latach drugiej woj
ny światowej. Są one jednak oczywistym dowodem walki prowadzonej 
przez podziemie o wyzwolenie kraju. O udziale kolejarzy polskich w tej 
walce mówią dokumenty ogłoszone w latach późniejszych.

TADEUSZ DZIECHCIOWSKI 
Szczecin

.NOWI’

Bibliotekarski rynek pracy nie cieszy się takim zainteresowaniem jak 
bywa w innych gałęziach gospodarki. Nie znaczy to, że publicystyka za
wodowa unika tego tematu. Deficyt kadr, niedostateczny poziom ich kwa
lifikacji, sprawy wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników już 
zatrudnionych należą do tematów podnoszonych przy okazji spotkań ofi
cjalnych i w prywatnych rozmowach bibliotekarzy. Ich ostateczna wymo
wa przy wszystkich różnicach sprowadza się do stwierdzenia, że jest źle. 
Nie cieszymy się uznaniem, na jakie zasługiwałaby praca odgrywająca 
dużą rolę w procesie wychowywania, kształcenia społeczeństwa, upow
szechniania określonych postaw obywatelskich itp. Jest źle, ponieważ z 
jednej strony funkcjonuje ciągle mit pracy bibliotekarza jako pracy lek
kiej, łatwej i przyjemnej; mit, którego się wstydzimy, który jest niespra
wiedliwy, z którym walczymy, a który ciągle jest silny. I równocześnie 
cierpimy na nieustanny brak bibliotekarzy, co może bardzo korzystnie 
świadczyć o młodych ludziach, którzy podejmują widocznie inne, trud
niejsze zajęcia. Złośliwi dodają w tym miejscu, iż ci młodzi szukają głów
nie pieniędzy, a biblioteka zawsze była ostatnim miejscem, w którym 
można było je znaleźć. I natychmiast zaczyna się manipulowanie średnimi 
statystycznymi, z których w sposób niezbity wynika, iż znajdujemy się 
grubo poniżej średniej krajowej, co nie sprzyja uatrakcyjnieniu zawodu, 
nie przyciąga ludzi ambitnych, prężnych. Może? Ale możliwe są również 
inne powody. Warto się zastanowić, dlaczego młodzi ludzie tak często ucie
kają z zawodu. Pytanie dotyczy przede wszystkim tych, którzy trafiają 
do biblioteki w poszukiwaniu pierwszej pracy. Prawda, bardzo często do
cierają tutaj przypadkowo. Każdego roku po zakończeniu przyjęć na stu
dia w wielu bibliotekach obserwuje się wzmożony ruch. Dzwonią zna
jomi, znajomi znajomych. Wielu z tych zawiedzonych kandydatów na in
żynierów, lekarzy, magistrów ląduje wreszcie w bibliotece. Na bezrybiu 
i rak ryba. A tak właśnie określić można sytuację na rynku pracy w wielu 
ośrodkach. Mija rok, młody człowiek zaczyna jako tako pojmować, czego 
od niego się wymaga, i oto wzbierają w nim z nieprzebraną siłą marzenia

и Warszawa 1943 16’ [powielone] s. 28.



о awansie społecznym. Byłoby niewłaściwe wzbraniać komuś realizacji 
własnej wizji życia. Składamy więc życzenia powodzenia i zostajemy 
z wolnymi etatami.

Zdarza j.ą się jednak dziwacy, którzy sądzą, iż można przeżyć ciekawie 
i z pożytkiem życie nie będąc inżynierem, magistrem czy doktorem. A jed
nak oni także często odchodzą. Dlaczego? Odpowiadamy sobie w takich 
razach niemal zawsze tak samo. Wyobrażenie o pracy lekkiej, łatwej i przy
jemnej w zetknięciu z rzeczywistością okazało się pomyłką, stąd zniechę
cenie i ucieczka. Młodzi ludzie określają pracę w bibliotece jako nudną 
i jednostajną. Bywa tak zwłaszcza w większych placówkach, posiadających 
bardziej rozbudowaną strukturę organizacyjną. W bibliotekach małych 
o kilku pracownikach „nowy” rzucony jest najczęściej od razu na głęboką 
wodę. Pierwsze kontakty z czytelnikami ujawniają natychmiast własną 
niewiedzę. Sprawy techniki, ewidencji, opracowania traktowane są z ko
nieczności bardziej instrumentalnie. Trzeba opanować je w takim stopniu, 
jak wymaga tego dobro czytelnika. Pozwala to łatwiej zrozumjeć całość 
pracy, jej zasadniczy cel. Porażki, i to często bardzo bolesne, są na po
rządku dziennym, ale znacznie szybciej zdobywa się uczucie satysfakcji, 
obserwując przydatność własnej pracy.

W organizmach dużych jest pod tym względem nieco inaczej’. Los ,,no
wego” przypomina często do złudzenia perypetie bohatera z filmu pod 
tym samym tytułem. Mijają często miesiące, a przyszły wyznawca Grycza 
nadal czuje się samotny i zagubiony, nie bardzo wie, do kogo ma się 
zwrócić ze swoimi kłopotami, a co najistotniejsze — nie bardzo pojmuje 
sens tej całej krzątaniny, którą obserwuje wokół siebie. Skłamałby mó
wiąc, iż nikt się nim nie zainteresował. Owszem, oprowadzony został po 
całej bibliotece, kierownicy poszczególnych komórek przedstawili mu w 
sposób mniej lub bardziej zrozumiały zakresy swojej działalności. Nie 
wszystko pojmował, a nie chciał zbyt wiele wypytywać, aby nie okazać 
się mało rozgarniętym. Zdarzyło się, że tu i ówdzie przesiedział po parę 
dni, ot gdzieś w kąciku starając się możliwie jak najmniej przeszkadzać 
w pracy innym. Wyczuwał niemal ulgę swoich parodniowych opiekunów, 
kiedy go zabierano gdzie indziej. W międzyczasie kierownictwo zastana
wiało się, co z nim dalej robić. Etat był wnrawdzie wolny i trzeba było 
kogoś zatrudnić, ale co dalej? Wypożyczalnie i czytelnie nie wchodzą 
w grę, no bo przecież i studenci, i profesorowie, i w ogóle... Informacja? 
W żadnym wypadku! Więc gromadzenie, opracowanie. Tutaj na szczęście 
wszystko można upchnąć, jakieś miejsce gdzieś się od biedy znajdzie i niech 
kopiuje kartv katalogowe, przepisuje kartoteki. Po jakimś czasie dopuści 
sie go może do inwentarza albo do akcesji. Zobaczymy. Trzeba tylko do
pilnować, żebv broń Boże nie miał czasu na nic innego. Niech zrozumie, 
jak mylne były jego wyobrażenia o tej pracy.

Mijają dni. Godziny do wyjścia wydają sie coraz dłuższe i dłuższe. Co
raz cześciei karty z korekty wraca ja do poprawek. Po paru miesiącach 
ogarnia człowieka obrzydzenie na sam widok skrzynki katalogowej. Na 
szczęście zaczyna powoli zdobywać umiejętność prowadzenia życia wew
nętrznego bez przerywania kopiowania. Ciągłe błędy stają się coraz trud
niejsze do wytłumaczenia. O czym myśli to cielę? — wyłapuje w strzępach 
zasłyszanych rozmów. O czym myśli? O tych samych sprawach, które wy 
potraficie godzinami rozstrząsać głośno, ale także i o tym, że minie jeszcze 
parę miesięcy i będzie mógł to wszystko rzuęić w diabły!

Twierdzę, że w wielu bibliotekach traci się sporo młodych ludzi, którzy 
często mogliby zostać dobrymi pracownikami. Czy rzeczywiście jedyną



alternatywą pracy lekkiej, łatwej i przyjemnej musi być praca nudna, 
ogłupiająca i przeraźliwie jednostajna? Nowy pracownik powinien zro
zumieć mechanizm działania całości, musi wiedzieć i zrozumieć czemu 
służą, do czego są potrzebne czynności, które wykonuje. Brakuje nam 
cierpliwości, żałujemy czasu na wyjaśnianie spraw, które wydają się nam 
oczywiste. Zakładamy z góry, że to się nie opłaci, bowiem dziewczyna czy 
chłopak i tak po roku odejdą. Spróbujmy jednak o nich powalczyć! Za
prowadźmy do innych bibliotek, niech przyjrzą się ich pracy. Spokojnie, 
bez pośpiechu. Wprowadźmy w środowisko, podsuńmy literaturę, wskaż- 
my możliwości rozwoju, wyżycia się, nie przykuwajmy młodej dziewczyny 
czy chłopca do tego samego stołka na 7 godzin dziennie!

Wszystko to wymaga naturalnie czasu i nigdy przy tym nie będziemy 
mieć pewności, czy młody człowiek i tak nie odejdzie. Będziemy mieć 
jednak świadomość, że zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. Naturalnie, 
iż tego typu obowiązki nie mogą obarczać tylko pojedynczych osób. Nie 
pomoże bowiem najlepszy opiekun, jeżeli dziewczyna lub chłopak obser
wować będą na co dzień postawy mniej lub bardziej solidnego odsiady
wania swoich poborów, jeżeli jedyne rozmowy na tematy zawodowe do
tyczyć będą tego kto, gdzie i ile zarabia. Trzeba więc uczyć nie tylko tech
niki pracy, ale również właściwego stosunku do niej. Trzeba więc wy
chowywać. Jest to temat, który należy podjąć, i to przede wszystkim w 
praktyce.

MAREK CZECHOWSKI '
Pabianice ; j

WSPÓŁPRACA MIĘDZY BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ I SZKOLNĄ

Trzydziestolecie wydania dekretu o bibliotekach z dnia 17 kwietnia 
1946 roku to również okrągły jubileusz współpracy bibliotek publicznych 
z bibliotekami szkolnymi i szkołami, o czym świadczy pokaźna literatura 
na ten temat. Na mocy dekretu utworzone zostały między innymi; sieć 
publicznych bibliotek powszechnych, obejmująca biblioteki dla dorosłych 
i biblioteki dla dzieci i młodzieży, oraz sieć bibliotek szkolnych, dostęp
nych jedynie dla pewnych grup czytelników i służących im w określonym 
okresie życia. Korzystanie z biblioteki publicznej jest dobrowolne i od
bywa się na podstawie umowy z czytelnikiem, zobowiązującej go do prze
strzegania regulaminu. Dobrowolność jako zasada korzystania z każdej 
biblioteki wydawać by się mogła sprawą jasną i oczywistą, gdyby nie 
stosowanie w tym względzie przymusu wobec uczniów — czytelników 
biblioteki szkolnej.

Na początku roku szkolnego uczniowie wypełniają karty czytelnicze 
bez względu na to, czy będą z biblioteki korzystać, czy też nie. W ten 
sposób bowiem biblioteka realizuje zalecenie zmierzające do poszerzenia 
grona czytelników-uczniów. Nierzadko kartę czytelniczą ucznia przedsta
wia się do wglądu komisji przy egzaminie końcowym. Po co? Czy ma to 
przedstawiać obraz zainteresowań czytelniczych w okresie nauki? Przecież 
uczeń korzysta zarówno z biblioteki w szkole, z wypożyczalni bądź czy
telni w bibliotece publicznej, bardzo często z księgozbioru domowego ro
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dziców lub przyjaciół. Coraz częściej ma również własną, skromną biblio
teczkę. Tymczasem bibliotekarz szkolny, który przecież musi zrealizować 
plan odwiedzin i wypożyczeń z własnej biblioteki, próbuje wywierać na
cisk na uczniów, aby więcej wypożyczali. Młodzież zostaje zobowiązana 
do wypożyczenia określonej liczby książek w ciągu roku. Można to uzys
kać chociażby drogą manipulacji skalą ocen z poszczególnych przedmio
tów. Rezultat jest taki, że młodzież wypożycza książki, ale czy je rzeczy
wiście czyta? Znacznie gorzej, gdy szkoła stosuje represje wobec opor
nych, którzy wolą pójść po książkę do biblioteki publicznej. Wypadki 
zmniejszania ocen ze sprawowania czy języka polskiego nie są odosobnio
ne, skoro zdążyły już trafić na łamy prasy.

Biblioteki szkolne starają się o pozyskanie czytelników. Ale .czy sto
sowane metody są zawsze właściwe i potrzebne? Szkoła widzi niebezpie
czeństwo w swobodnym dostępie ucznia do książki w bibliotece publicz
nej. Jednocześnie, ze względów konkurencyjnych, rozbudowuje się sze
roko księgozbiór szkolny, dublując zbiory bibliotek publicznych. Nie 
sprzyja też wytworzeniu właściwej atmosfery dla rozwoju czytelnictwa 
dzieci i młodzieży system zaświadczeń, koniecznie z pieczątką, w które 
musi zaopatrywać się uczeń-czytelnik pozaszkolnej biblioteki.

Powszechnie wiadomo, że w bibliotece oublicznej młody czytelnik czuje 
się swobodniej. Ma on też Znacznie większe możliwości wyboru lektury. 
Godziny otwarcia sprzyjają odwiedzaniu biblioteki o dogodnej norze dnia. 
Sieć bibliotek publicznych prowadzi ożywioną działalność informacyjną 
i noradnictwo czytelnicze, często na podstawie rozbudowanego warsztatu 
i księgozbioru podręcznego. Pracownicy bibliotek publicznych mają dużą 
wiedze fachowa i wiele doświadczeń w tej dziedzinie.

Odrębność charakteru i zadań biblioteki szkolnej i publicznej iest fak
tem. A^e obie biblioteki realizuią wspólny cel, którym jest: wychowanie 
czytelnika, ukształtowanie nawyków czytelniczych i podniesienie poziomu 
kulturalnego społeczeństwa. Stwarza to realna możliwość, a nawet ko
nieczność współpracy i jest ona realizowana. Często iednak ogranicza się 
do działalności kulturalno-oświatowej na rzecz szkoły i wycieczek uczniów 
do biblioteki publicznej, organizowanych z okazji Dni Oświaty, Książki 
i Prasy. A przecież istnieje szereg różnorodnych działań i inicjatyw, iak 
chociażby wielokrotnie postulowana potrzeba vyspólnei obserwacji czy
telnictwa i analizv potrzeb czytelniczych dzieci i młodzieży. Znajomość 
księgozbiorów i właściwa informacją o tvm, gdzie można zdobyć poszuki
wana książkę, nie bvlaby chvba tak trudna do zrealizowania poprzez wza
jemne kontakty bibliotekarzy obu sieci. Forma współpracy godną polece
nia sa lekcic biblioteczne i lekcie przedmiotowe prowadzone w czytelni 
biblioteki publicznej. Z iednej strony uczeń poszerza wiadomości podręcz
nikowe. z drugiej — odkrywa możliwość poszukiwania wiadomości w róż
nych źródłach, zgromadzonvch w bibliotece.

W wielu przypadkach wymienione formy współpracy układają się do
brze, na czym, korzystają przede wszystkim młodzi czytelnicy. A to prze
cież jest naszym celem. Zdarzaią się jednak pewne praktyki, które rzucają 
cień na prawidłowość działania obu typów bibliotek. Gorzko zabrzmiało 
w uszach bibliotekarza stwierdzenie Jerzego Urbana (Szpilki 1977 nr 19 
s. 23), że: «celem działania instytucji pod nazwą ..biblioteka” jest wyko
nanie planu instytucji pod nazwą .,biblioteka”», tym bardziej, że nie było 
ono bezpodstawne.
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JOZEF SZOCKI
Wrocław

Z DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEK BUŁGARSKICH

Podczas pobytu w Bułgarii w 1976 roku interesowałem się przede wszystkim 
sprawami nadzoru, koordynacji i współpracy bibliotek bułgarskich.

W końcu 1974 roku Bułgaria liczyła 10 531 bibliotek, w tym Biblioteka Narodowa 
im. Cyryla i Metodego w Sofii, 27 okręgowych (łącznie z książnicą im. Iwana Wazowa 
w Płowdiwie, zwaną drugą biblioteką narodową w tym kraju), 3979 czytaliszcz, 2058 
bibliotek związkowych, 3760 szkolnych, 26 uczelnianych i akademii nauk oraz 680 
technicznych wraz z ośrodkami informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. 
Pokrywają one równomiernie cały kraj. W 1974 roku liczyły 56 756 000 tomów. Od
wiedziło je w ciągu roku 3 334 700 czytelników (35% ogółu ludności), którzy wypo
życzyli 42 293 000 książek. Wszystkie te biblioteki tworzą skoordynowany układ 
organizacyjny podporządkowany centralnie Komitetowi Kultury i Sztuki. W skład 
tego układu wchodzą: Biblioteka Narodowa jako centralna książnica państwa, ogól
nonarodowy ośrodek bibliograficzny, naukowo-badawczy i metodyczny, biblioteki 
okręgowe pełniące podobne funkcje, ale w odniesieniu do swoich okręgów, miejskie 
i gromadzkie (skupione w czytaliszczach) jako powszechnie dostępne samodzielne 
ogniwa biblioteczne, związane z nimi biblioteki dzielnicowe (osiedlowe)' i filie (znaj
dujące się także w czytaliszczach) jako biblioteki pomocnicze, wreszcie biblioteki 
innych sieci.

Komitet Kultury i Sztuki pełni zwierzchni nadzór nad wszystkimi bibliotekami. 
Polega on na koordynacji działalności i współpracy różnych typów i rodzajów we
dług jednolitego planu obejmującego biblioteki różnych sieci a także na egzekwowa
niu realizacji tego planu. Takie uprawnienia daje Komitetowi uchwała Rady Minis
trów Bułgarii z dnia 20 stycznia 1970 roku w sprawie podstawowych zasad organi
zacji jednolitego systemu bibliotecznego w państwie.

Pod względem administracyjnym i finansowym Komitetowi Kultury i Sztuki 
bezpośrednio podlega tylko jedna biblioteka, a mianowicie Biblioteka Narodowa im. 
Cyryla i Metodego w Sofii. Natomiast inne placówki biblioteczne podporządkowane 
są w zależności od swego charakteru radom narodowym, związkom zawodo'wym, 
zakładom, szkołom, uczelniom lub akademii nauk. Profilują one swoje zbiory oraz 
prowadzą prace dostosowane do potrzeb środowiska, w którym działają. Niemniej 
wszystkie one podlegają jednemu scentralizowanemu kierownictwu państwowemu, 
a mianowicie Komitetowi Kultury i Sztuki, który w tym celu powołał Międzyresor
tową Radę Koordynacyjną ds. Bibliotekarstwa. W jej skład wchodzą przedstawiciele 
różnych bibliotek i resortów. Pełni ona rolę doradczą względem Komitetu Kultury 
i Sztuki.

W terenie nadzór nad bibliotekami pełnią wydziały kultury i sztuki prezydiów 
okręgowych rad narodowych. Modelują one programy pracy wszystkich placówek 
według jednolitego planu zatwierdzonego przez Komitet Kultury i Sztuki. W tym 
celu działają przy nich sekcje biblioteczne w charakterze rad koordynacyjnych.

Na oddzielne omówienie zasługują czytaliszcza. Są to zwykle ośrodki kultury 
grupujące różne aktywności kulturalne, wśród których biblioteka i praca z książką 
stanowią część zasadniczą. Do rzadkości należą czytaliszcza,. w których nie ma bi
blioteki.

Czytaliszcza mają w Bułgarii długą tradycję. Były one tworzone w miastach i na 
wsi zaraz po wyzwoleniu tego kraju z niewoli tureckiej w 1878 roku. Do 1900 roku 
powstały 374 tego rodzaju placówki. Natomiast w latach 1901—1950 powstało ich aż 
3419. Godne uwagi były wysiłki często bezimiennych działaczy wokół tworzenia tego
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rodzaju ośrodków kultury, aby zaspokoić zapotrzebowanie społeczeństwa na książkę 
i rozrywkę.

Ze względu na długą historię tych instytucji i ich zasługi Bułgaria socjalistyczna 
dołożyła wszelkich starań na rzecz dalszego rozwoju czytałiszcz. W latach 1961—1974 
powstało ich 479. Spośród 4272 aż 3974 miały w 1976 roku biblioteki. Trzeba zazna
czyć, że zwiedzane przez nas placówki biblioteczne skupione w czytaliszczach (prócz 
Burgas) prezentowały się bardzo dobrze. Mieściły się w paru iźbach, liczyły od 30 do 
50 tysięcy tomów, prowadziły szeroką działalność kulturalno-oświatową i miały duże 
kwoty na zakup książek.

Państwo zapewniło im środki, etaty i lokale, natomiast zarządzanie nimi pozo
stawiono radom społecznym powoływanym co dwa łata na ogólnych zebraniach 
mieszkańców. Przewodniczącym rady z urzędu zostaje radny miejscowej rady naro
dowej. Kierownik czytaliszcza jest wybierany na jej sekretarza. Co miesiąc rada 
społeczna zbiera się w celu wysłuchania relacji kierownika lub innych pracowników 
czytaliszcza o pracy placówki i dalszych planach. Rady społeczne kierują się w dzia
łaniu ogólnymi dyrektywami Komitetu Kultury i Sztuki.

Rady społeczne czytałiszcz wybierają delegatów na zjazd okręgowy, na którym 
powoływana jest społeczna okręgowa rada kultury i sztuki. Zjazd ten zwoływany 
jest co dwa łata. Delegaci wybrani na nim biorą udział w zjeździe krajowym, na któ
rym powołują społeczną radę kultury i sztuki. Ciała te w przeciwieństwie do rad 
społecznych czytałiszcz, pełnią rolę doradczą. W czasie omawiania określonych pro
blemów wysuwają propozycje co do kierunków pracy i sposobów ich realizacji.

Rady społeczne czytałiszcz, wydziałów kultury i sztuki oraz Komitetu Kultury 
i Sztuki w trakcie swojego działania absorbują nadmiernie instytucje i same biblio
teki, które często kosztem swoich użytkowników 'muszą wykonywać określone prace 
(plany, sprawozdania i informacje) dla rad narodowych. Ten społecznikowski aparat 
stał się zbyt rozbudowany i wielce absorbujący. W tej sytuacji bibliotekarze zaczęli 
wysuwać postulat podporządkowania bibliotek znajdujących się w czytaliszczach 
bezpośrednio okręgowym książnicom w charakterze filii.

Wszystkie biblioteki w Bułgarii, obojętnie komu podlegają, tworzą system zarzą
dzany przez Komitet Kultury i Sztuki. W związku z tym bez przeszkód korzystają 
one w wypożyczeniach międzybibliotecznych z zasobów dużych książnic i objęte są 
pomocą metodyczno-instrukcyjną centrum metodycznego Biblioteki Narodowej oraz 
działów metodyczno-insTrukcyjnych bibliotek okręgowych. W miejscowości wiejskiej 
lub osiedlu działa najczęściej jedna duża biblioteka, która służy skutecznie zarówno 
dzieciom i młodzieży szkolnej, jak i dorosłym.

Godna uwagi jest praktyka opracowywania przez duże biblioteki (przeważnie 
Bibliotekę Narodową i okręgowe) materiałów bibliograficznych i metodycznych dla 
wszystkich innych placówek. Książnica im. Iwana Wazowa w Płowdiwie zajmuje 
się od lat bibliografią regionalną dotyczącą tego miasta i okręgu. Za jej przykładem 
czynią to samo w odniesieniu do swoich regionów inne biblioteki okręgowe. Ich dzia
łalność w tym względzie pozwala innym placówkom na orientowanie się w literaturze 
regionalnej i udzielanie kompetentnych informacji z tego zakresu. Niestety, zbyt 
mało jest katalogów centralnych obejmujących informacje o zbiorach bibliotek w 
danym regionie lub mieście. Bułgarzy znają ten mankament, zastanawiają się, jak 
mu zaradzić.

Na uznanie zasługuje sprawne gromadzenie i opracowanie przez biblioteki okrę
gowe książek do wszystkich placówek znajdujących się w okręgu.

Ujednolicenie prac związanych z gromadzeniem i opracowaniem książek do bi
bliotek, opracowywaniem i rozsyłaniem materiałów bibliograficznych i metodycznych, 
z kojarzeniem w jedno wysiłków organizacyjnych i nakładów finansowych różnych 
sieci bibliotek stanowi czynnik decydujący o sprawności bibliotek, ponadto eliminuje 
skutecznie dublowanie i marnotrawstwo sił i środków finansowych. Doświadczenia
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w tym względzie mogą być wielce pouczające w procesie koordynowania działalności 
bibliotek w Polsce. Z doświadczeń bułgarski(3h płynie wniosek, że jednolity nadzór 
państwowy nad bibliotekami oraz skonsolidowana organizacja działalności meto- 
dyczno-instrukcyjnej stają się nieodzowne dla postępu w rozwoju bibliotek i czy
telnictwa.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ŁÓDZKICH BIBLIOFILÓW

W 1977 roku łódzka konfraternia bibliofilska obchodzi piękny jubileusz — pół
wiecze działalności. Zaczęło się 10 kwietnia 1927 r., kiedy to powstało Towarzystwo 
Bibliofilów, działające w Łodzi do wybuchu drugiej wojny światowej. Pierwsze po
wojenne dziesięciolecie było okresem zastoju w życiu bibliofilskim nie tylko w Łodzi. 
Ale już w 1958 roku w ramach Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich utworzony został Klub Miłośników Książki. Trzecim i jak dotąd ostatnim 
ogniwem bibliofilskich tradycji jest Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki, dzia
łające od 1967 roku.

Warto więc przypomnieć piękne, bibliofilskie druki, wydane w pięćdziesięcioleciu.
Pierwszym chronologicznie drukiem, wydanym w 1927 roku, są Ekslibrisy Karola 

Hillera. Czternaście tablic w opracowaniu i ze wstępem Przccława Smolika. 
W roku następnym ukazały się dwie dalsze publikacje. Zygmunt H a j к o w s к i 
w pracy pt.: Losy księgozbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia przedstawił stary, za
bytkowy księgozbiór, który po śmierci właściciela, wystawiony na sprzedaż w Łodzi, 
uległ całkowitemu rozproszeniu. Częścią nakładu tej interesującej publikacji obdaro
wano uczestników III Zjazdu Bibliofilów we Lwowie. Niezwykle pięknie przedstawia 
się książka pióra^ P. Smolika: Zdobnictwo książki w twórczości Wyspiańskiego, 
zaopatrzona w liczne i z pietyzmem wykonane ilustracje. Uczestnicy IV Zjazdu Bi
bliofilów w Poznaniu otrzymali kolejny druk Andrzeja Zanda: Z dziejów dawnej 
Łodzi. Książka, mająca zainteresować społeczeństwo historią „złego miasta”, zawiera 
trzy szkice: Nazwa Łodzi, O ratuszu dawnej .Łodzi, Z życia mieszczan łódzkich. Za 
czołowe osiągnięcie edytorskie uważana jest książka P. Smolika: Jana Bukowskie
go prace graficzne wydana w 1930 roku. Bukowski, podobnie jak Wyspiański, wpły
nął na estetykę zdobienia książki. Autor zaprezentował prawie 150 prac artysty, 
odbitych przeważnie z oryginalnych matryc i klisz. Ufundowanie nagrody literackiej
m. Łodzi pociągnęło za sobą pomysł cyklu wydawniczego, prezentującego twórczość 
laureatów. Niestety, zdołano wydać jedynie Aleksandra Brucknera: Legendy 
i fakty. Szkice z dziejów literatury (w 1931 roku). Edycja dalszych tomów, utworów 
Nałkowskiej i Juliana Tuwima, pozostała jedynie w sferze projektów. Rok 
1934 przyniósł wydanie czterech esejów pod wspólnym tytułem: O sztuce nowoczes- 
rtej. Swoje prace zamieścili tam: Jan Brzękowski, Leon Chwistek, P. S m o- 
1 i к i Władysław Strzemiński ,któremu zawdzięczamy układ graficzny książki, 
skomponowany w oparciu o teorię druku funkcjonalnego. W tymże roku niestru
dzony badacz i historyk ilustracji, P. Smolik, wydał swą kolejną książkę: Jana 
Piotra Norblina prace rytownicze, prezentującą postać artysty i opatrzoną chrono- 
logiczno-opisowym wykazem jego prac. Prace Smolika, wieloletniego prezesa Towa
rzystwa Bibliofilów, rozpoczynają i kończą przegląd łódzkich wydawnictw bibliofil
skich okresu międzywojennego. Godzi się jeszcze wspomnieć o dwu drobnych dru
kach z tego okresu: Katalogu wystawy współczesnej książki polskiej i grafiki, zor
ganizowanej w Miejskiej Galerii Sztuki w grudniu 1930 roku, oraz drukowanym 
sprawozdaniu z działalności Towarzystwa w latach 1927—1935. Poza tym Towarzyst
wo Bibliofilskie subsydiowało wydanie prac: Teksty źródłowe do dziejów Łodzi
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1332—1820 w wyborze i opracowaniu Adama Stebelskiego (1934 r.) i monografii 
Michała Walickiego: Kolegiata w Tumie pod Łęczycą (1938 r.). Wszystkie druki, 
wysoko oceniane przez prasę bibliofilską i przez zbieraczy, wyszły spod prasy Dru
karni Polskiej Ludomira Mazurkiewicza w Łodzi. y

Reaktywowanie zorganizowanego ruchu bibliofilskiego nastąpiło w 1958 roku. 
Początki nie były łatwe. Szczególnie dotkliwie dawał się we znaki brak funduszu 
na cele wydawnicze. Jednak już w pierwszym roku działalności Klubu bibliofile 
stali się posiadaczami „elaboratu” Henryka Maszewskiego O bibliofilstwie, 
snobizmie i pewnych przejawach antybibliofilskich — maszynopisu w 30 egzempla
rzach, oprawionych artystycznie w skórę. Pamiątką pierwszej aukcji bibliofilskiej, 
która odbyła się 20 grudnia 1959 roku, jest Katalog... opracowany przez Michała 
Kunę i Stanisława Kołodziejczyka, zaopatrzony w dwa ekslibrisy rylca Kon
rada Kuczyńskiego. Dochód z aukcji zasilił znacznie fundusz wydawniczy Klu
bu Miłośników Książki, tak że już w następnym roku można było zrealizować publi
kację bibliofilską z prawdziwego zdarzenia. Praca Jadwigi Siniarskiej-Cza- 
plickiej: Znaki wodne papierni Mazowsza 1750—1850 godnie rozpoczyna cykl 
druków bibliofilskich okresu powojennego. Jest to już dzisiaj „biały kruk” osiągający 
wysokie ceny na aukcjach, a jednocześnie praca o bezsprzecznych walorach nauko
wych. Trzechsetlecie prasy polskiej, przypadające w roku 1961, uczcili bibliofile wy
daniem niewielkiego druku Witolda Wieczorka: Pierwsza nie publikowana foto
grafia redakcji łódzkiego „Rozwoju’’ z 1898 r. W rok później, z inicjatywy Klubu, 
Ossolineum wydało: Joachima Lelewela odpowiedź na ankietę historyczną Franęois 
Guizota. Z nieznanego autografu przełożył, przedmową i komentarzami opatrzył 
Marian H. S e r e j s к i.

Rok 1967 kończy działalność Klubu Miłośników Książki. Na jego miejsce utwo
rzono samodzielną już organizację — Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki. Dzie
sięć lat trwającą działalność wydawniczą Towarzystwa otwiera okolicznościowy druk 
pióra Stanisława Kaszyńskiego: Władysław Stanisław Reymont a teatr. Na 
podstawie własnych zbiorów Edmund Jarzyński ogłosił: Łódź w powieści i opi
sach. Próba bibliografii za lata 1853—1939 (1967 r.), ważny fragment nie opracowa
nych jeszcze literackich dziejów miasta. 817 pozycji liczy, wydany za sprawą ŁTPK 
w 1970 roku, informator Biblioteki Łodzi. H. Maszewski przełożył sonet Krzysz
tofa Plantina: Szczęście świata tego; wydany w formie ozdobnego karnetu uś
wietnił on jubileusz antykwariatu „Słowo” (1971 r.). Wydany w tym samym roku 
Statut... zdobywa drugą nagrodę na ogólnokrajowym konkursie na mały druk biblio
filski. Edycje ze znakiem ŁTPK otrzymali uczestnicy imprez Łódzkiej Wiosny Ar
tystycznej. Wydano między innymi wiersz Włodzimierza Majakowskiego: 
Poeta — robotnik (1971 r.), Jana Sztaudyngera: Puch ostu (1973 r.), odnale
ziony wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: Książka mówi do stroska
nego (1974 r.) oraz Przesłanie poetyckie (1976 r.) — zawierające wiersze poetów w 
Łodzi osiadłych. Satyry, fraszki i karykatury pod wspólnym tytułem: Wypominki 
Stanisławowi Czernikowi zebrał i opracował M. Kuna. Do awangardowych ten
dencji w zdobnictwie książki, sformułowanych w latach dwudziestych przez Wła
dysława Strzemińskiego, nawiązują: Komunikaty grupy a.r. (1974 r.) i katalog 
wystawy: Druk funkcjonalny, zorgnizowanej w rok później we współpracy z Muzeum 
Sztuki w Łodzi. Po raz wtóry powrócili bibliofile do sprawy księgozbioru Feliksa 
Wężyka z Mroczenia. W wyniku żmudnej kwerendy, mającej na celu rekonstrukcję 
biblioteki, odnalazło się 130 książek, zaprezentowanych na wystawie w Muzeum His
torii Łodzi. Drukowany katalog zawiera między innymi spis eksponatów i szkic Mie
czysława Kucnera: O pożytku obcowania ze starymi księgami. Uczestnicy ХП1 
Kongresu Historyków Papiernictwa, Fabriano 19—23 IX 1976, otrzymali czterokartko- 
wy druk z sygnetem ŁTPK. Z dzieła Jana A. Komeńskiego: Orbis sensualitim 
pictus przedrukowano hasło „papier”. Tekst przygotowała i skomentowała Jadwiga
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Siniarska-Czaplicka. Pamięci Zygmunta Pągowskiego, bibliofila ro
dem z Łowicza, Rafał Leszczyński poświęcił edycję dwu listów pierwszego ło
wickiego dziejopisa, Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego, zachowanych w łódz
kim archiwum.

Osobne miejsce w poczynaniach bibliofilów zajmuje ekslibris. To właśnie w Ło
dzi i przy współudziale członków Towarzystwa i ich zbiorów powstał pierwszy w 
świecie film poświęcony znakom książkowym: Ekslibrisy z różnych szuflad, reży
serii Wiesława D r у m e r a, który nie tak dawno przypomniała telewizja. Ukazały 
się dwa albumy, prezentujące twórczość ekslibrisową Hanny Stańskiej i Teofila 
J ó ź w i a к a. Pierwsza i nie ostatnia teka Ekslibrisów łodzian (1975 r.) zawiera 24 
znaki. Sumptem ŁTPK wyszły katalogi dokumentujące wystawy ekslibrisów. Zain
teresowanych tą problematyką odsyłam do książki Cecylii i Janusza Duninów: 
Ekslibrisy, książki, ludzie...

Pozycję szczeciną zajmują: Listy bibliofilskie. Materiały z działalności Łódzkiego 
Towarzystwa Przyjaciół Książki. Zawartość tej publikacji związana z książką i bi
bliofilstwem zasługuje na szersze i dokładniejsze omówienie.

Marek Czechowski

PRZEGLĄD
piśmiennictwa

SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIE

Zadania bibliotek w roku obchodów X-lecia ustawy. Obraz bibliotekarstwa wojsko
wego. Zasadnicze funkcje bibliotek związkowych. Suwalskie biblioteki w czołówce 
krajowej. Migawki z gdyńskich bibliotek.

Bilans dokonań bibliotek w roku 
1976/77 i kierunki ich działania w roku 
1977/78 stanowią główny temat arty
kułu Edwarda Palińskiego — wi
cedyrektora Departamentu Bibliotek, 
Domów Kultury i Działalności Społecz
no-Kulturalnej MKiS — ,,Biblioteki w 
nowym roku kulturalnym” [Kultura i 
Ty nr 10/77).

Do osiągnięć ostatniego roku dyr. 
E. Paliński zaliczył rozwój kształcenia 
bibliotekarzy na poziomie wyższym 
oraz dokształcania i doskonalenia pro
wadzonego przez Centrum Ustawicz
nego Kształcenia Bibliotekarzy. Waż
nym wydarzeniem było ogłoszenie roku 
1976 Rokiem Bibliotek i Czytelnictwa, 
który przyczynił się do rozszerzenia 
działalności bibliotek, wzrostu zainte

resowania społeczeństwa problemami 
czytelnictwa. Dzięki dobrej współpracy 
ze Zjednoczeniem Księgarstwa udało 
się wyposażyć niektóre biblioteki w 
podstawowe meble — regały; większe 
biblioteki w ciągu ostatniego okresu 
zaopatrzyły się w nowoczesny sprzęt 
techniczny, a także środki łączności 
i transportu.

W nowym roku kulturalnym 1977/78 
głównym kierunkiem działania będzie 
umacnianie działalności bibliotek gmin
nych jako podstawowych placówek 
upowszechniania książki. Drugim waż
nym zadaniem będzie dalsze doskona
lenie kadry bibliotecznej. Zobowiązuje 
się wojewódzkie biblioteki publiczne do 
opracowania perspektywicznych pla
nów doskonalenia i specjalizacji pra
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cowników bibliotecznych na kursach 
uosKonaiących i specjahstycznycn oraz 
na studiach podyplomowych.

Dyrektor E. Paiiński, przypominając 
o przypadającej w roku 1978 dziesiątej 
rocznicy uchwalenia przez Sejm РКь 
ustawy o bibliotekach, intormuje o 
najważniejszych działaniach, jakie zo
staną podjęte z okazji tego jubileuszu. 
Planuje się odbycie uroczystego posie
dzenia Państwowej Rady Bibliotecznej, 
ogólnopolskich narad na temat aktual
nego stanu i kierunków rozwoju bu
downictwa bibliotecznego i roli biblio
grafii w systemach informacyjnych; 
przystąpi się do planu specjalizacji 
zbiorów bibliotecznych; przewiduje się 
również odbycie międzynarodowego se
minarium w Jarocinie poświęconego 
problemom doskonalenia kadry biblio
tekarskiej. E. Paiiński wyraża przeko
nanie, że podejmowane w skali cen
tralnej akcje i działania wzbogacone 
zostaną o inicjatywy terenowe. Uzu
pełnią one opracowane przez Minis
terstwo Kultury i Sztuki programowe 
wytyczne do działalności placówek kul
turalno-oświatowych w roku 1977/78.

W tym samym numerze miesięczni
ka Kultura i Ty dyrektor Centralnej 
Biblioteki Wojskowej — płk mgr Sta
nisław К o r m a n w artykule „Funk
cje bibliotekarstwa wojskowego” oma
wia działalność głównej książnicy sił 
zbrojnych oraz rozwój czytelnictwa 
wśród naszego wojska. Centralna Bi
blioteka Wojskowa gromadzi całokształt 
polskiego piśmiennictwa wojskowego, 
posiada bardzo bogaty zbiór druków 
dotyczących dziejów walk narodowo
wyzwoleńczych, kompletuje na bieżą
co najnowszą literaturę wojskową pols
ką i zagraniczną. Łączny księgozbiór 
CBW wynosi ponad 320 tys. dzieł, z 
tego zbiory o tematyce wojskowej sta
nowią około 60% zasobów. S. Korman 
wymienia najważniejsze publikacje in
formacyjno-bibliograficzne i szkolenio
we CBW a także główne kierunki ba
dań nad stanem czytelnictwa w Siłach 
Zbrojnych PRL. Z usług bibliotek woj
skowych korzysta systematycznie po

nad 80% kadry oficerskiej, 60% po
doficerów zawodowych i 60% żołnierzy 
służby zasadniczej, a średnia roczna 
wypożyczeń na jednego czytelnika woj
skowego z biblioteki oświatowej waha 
się około 19 książek. W zakończeniu 
artykułu S. Korman podkreśla bliską 
współpracę bibliotekarzy wojskowych 
z bibliotekarzami innych sieci. Dobrą 
płaszczyzną do tej współpracy jest Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W 
garnizonach w Warszawie, Łodzi, Wro
cławiu, Gdyni, Bydgoszczy i w innych 
działają sekcje wojskowe SBP.

Po przeglądzie bibliotek wojskowych 
przechodzimy do prezentacji bibliotek 
związkowych. Ich podstawowe funkcje 
formułuje Zygfryd R e к o s z w arty
kule „Rola biblioteki zakładowej jako 
ośrodka upowszechniania kultury” 
{Kultura i Zycie nr 7—8/77). Autor ar
tykułu stwierdza, że zasługą biblioteki 
związkowej działającej bezpośrednio w 
środowisku pracy jest umożliwianie 
kontaktu z kulturą robotnikom i ich 
rodzinom. Do przodujących bibliotek 
związkowych, aktywnie uczestniczących 
w podnoszeniu poziomu kulturalnego 
pracowników, należą m. in. biblioteki, 
związkowe Zakładów im. H. Cegiels
kiego w Poznaniu, Zakładów Azoto
wych w Tarnowie, Fabryki Traktorów 
w Ursusie, WSK we Wrocławiu, „Do- 

zametu” w Nowej Soli, Zakładów Ra
diowych im. Kasprzaka, FSO na Że
raniu.

Z. Rekosz omówił zadania bibliotek 
związkowych w zakresie udzielania po
mocy dokształcającym się pracowni
kom. Działalność bibliotek związkowych 
powinna uwzględniać program działa
nia organizacji społecznych i politycz
nych.

Szczególnie bliska współpraca bi
blioteki z organizacją partyjną wystę
puje w organizacji czytelnictwa litera
tury społeczno-politycznej oraz szkole
nia ideologicznego. Najlepszą okazją do 
wzmożonej propagandy literatury spo
łeczno-politycznej są doroczne Dni 
Książki „Człowiek—Świat—Polityka”.
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XI Dni Książki „Człowiek—Świat— 
Polityka” zainaugurowane zostały ot
warciem centralnej wystawy książki 
społeczno-politycznej w dniu 24 listo
pada 1977 r. w Suwałkach. Z tej okazji 
Tomasz Walter w artykóle „Suwal
skie perspektywy kulturalne” (Zycie 
Warszawy nr 287/77) pisze i najważ
niejszych dokonaniach tego regionu w 
zakresie upowszechniania kultury. 
Wskaźniki czytelnictwa w tym woje- 
wództwie należą do wysokich, a świad
czy o tym fakt, że w 1977 r. ponad 
24% jego mieszkańców korzystało z 
księgozbiorów bibliotek publicznych. 
Tak więc suwalskie zajmuje 6 pozycję 
w kraju pod względem liczby czytelni
ków w stosunku do ogółu mieszkańców 
oraz 7 pozycję w ilości wypożyczeń 
przypadających na jednego czytelnika.

Informując o osiągnięciach bibliotek 
publicznych woj. suwalskiego, T. Wal
ter podkreśla, że wyrazem wysokiej 
oceny władz politycznych i administra
cyjnych pracy bibliotek jest przyzna
nie im wysokich nagród pieniężnych, 
które przekazane zostały w czasie cen
tralnej inauguracji XI Dni Książki 
„Człowiek—Świat—Polityka”.

Na zakończenie przeglądu sygnali
zujemy felieton Stefana A 11 a s a „Bez 
hasła” (Kultura i Ty nr 12/77) dedyko
wany bibliotekarkom z Gdyni. W fe
lietonie tym zawarte są refleksje na 
temat pracy Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej w Gdyni i jej filii a także kło
potów lokalowych i finansowych tych 
placówek.

eLBe

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna. Przewodnik dla bibliotekarza. Pod red. Emilii Białkowskiej. 
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1977 s. 424 zł 68

Publikacja Biblioteka szkolna zosta
ła przewidziana dla bibliotekarzy szkol
nych, nauczycieli, nadzoru pedagogicz
nego — a więc dla osób mających bez
pośredni wpływ na tak ważną placów
kę szkolną, jaką jest biblioteka.

Jest to poradnik-podręcznik ujmu
jący całokształt problematyki biblio
tekarstwa szkolnego — pierwszy w 
Polsce Ludowej o tak szerokim za
kresie. (Wybrane zagadnienia z tej 
problematyki były opracowane w la
tach 1966—1969, kiedy to ukazało się 
2-tomowe wydawnictwo Biblioteki 
szkolne w Polsce Ludowej pod red. 
Feliksa Popławskiego).

Praca w 4 częściach omawia za
gadnienia w kolejności następującej:

1. Zadania i organizacja biblioteki 
szkolnej.

2. Zbiory biblioteczne i ich opra
cowanie.

3. Praca z czytelnikiem.
4. Kontrola, planowanie, sprawoz

dawczość.
Tak szerokie ujęcie problemu musi

niewątpliwie wpłynąć na poziom opra
cowania, zmusza często do pobieżności, 
do zwracania szczególnej uwagi na 
problemy zdaniem ahtorów najważ
niejsze. Niemniej, mając na uwadze 
to, że autorzy publikacji są długoletni
mi (często wybitnymi) praktykami bi
bliotekarstwa szkolnego i że przedsta
wiają w nakładzie 10 000 egzemplarzy 
poradnik-podręcznik, na który wśród 
bibliotekarzy szkolnych zapotrzebowa
nie społeczne jest ogromne, czuję się 
zobowiązany zwrócić uwagę na kilka 
spraw wypływających z lektury oma
wianej pozycji.

1. Stoimy w przededniu reformy sy
stemu oświaty. Obowiązkowa 10-letnia 
szkoła średnia będzie otwierała drogę 
do dalszego kształcenia na poziomie 
wyższym kończąc. Jako jeden z głów
nych problemów współczesnej dydak
tyki jawi się zagadnienie przysposo
bienia ucznia do dalszego samokształ
cenia, a więc „uzbrojenia” go w na
rzędzia samokształcenia. Owszem, pro
blem ten jest dostrzeżony przez auto
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rów pracy, niemniej część publikacji 
«Praca z czytelnikiem» jest ujęta tra
dycyjnie i pobieżnie. Wprawdzie osob
ny rozdział «Zaznajomienie uczniów z 
bibliografią» (s. 245) podkreśla rolę bi
bliografii w samokształceniu, niemniej 
autorzy doskonale winni orientować się 
w tym, że znajomość bibliografii jako 
narzędzia edukacji jest niewielka nie 
tylko wśród uczniów, ale i nauczycieli 
— niekiedy i bibliotekarzy. Stanowczo 
problem ten potraktowano zbyt ogól
nikowo.

Szkoda, że autorzy bronią się przed 
pojęciem edukacji permanentnej 
(kształcenia ustawicznego), w którym 
biblioteka szkolna ma swoją rolę. Po
jęcia tego nie można zastąpić w pełni 
„samokształceniem”, które jest poję
ciem węższym..

2. Bibliotekarstwo szkolne obejmuje 
problematykę pedagogiczną i bibliote- 
koznawczą. Poradnik-podręcznik wy
dany w roku 1977 winien odpowiadać 
aktualnemu stanowi wiedzy i badaii 
w danej dyscyplinie. Niestety, w dzie
dzinie bibliotekoznawstwa warunek ten 
często nie jest spełniany. Biblioteka 
szkolna ma podobne problemy, jak in
ne biblioteki, które tworzą ogólnokra
jową sieć biblioteczną. Jest to o tyle 
ważne, że biblioteka szkolna ma przy
gotować uczniów do korzystania z bi
bliotek innych sieci.

W części II pracy; «Zbiory biblio
teczne» autorzy piszą o typowych zbio
rach (książki, czasopisma) — niestety, 
pojęcie materiałów nieksiążkowych 
{non-book materials) nie pojawia się. 
Wprawdzie występuje część poświęco
na materiałom i urządzeniom audiowi
zualnym, ale niestety nie może ona 
zadowolić bibliotekoznawcy.

Materiały audiowizualne są tylko 
częścią zbiorów nieksiążkowych. Po
nadto traktowanie ich wyłącznie w 
aspekcie akceleratora procesów czy
telniczych nie odpowiada ich właściwej 
roli. Już dawno bowiem materiały te 
traktuje się jako odmienne formy do
kumentów mające swoje własne war
tości informacyjne i artystyczne.

Ponadto autorzy ograniczają się do

pojęcia „katalogowanie”. Obecnie, kie
dy istnieje tendencja do jednego, znor
malizowanego opisu katalogowo-bibl^o- 
graficznego (np. ISBD), winno się mó
wić o zasadach opracowania formal
nego lub rzeczowego dokumentów. Mó
wiąc o tych drugich autorzy poruszają 
tylko problem UKD — jako najpopu
larniejszej klasyfikacji w bibliotekach 
szkolnych. UKD dominuje, ale nie ma 
całkowitego monopolu na klasyfikację. 
Nie można w podręczniku przeczytać 
nic o katalogu przedmiotowym — a ta
kie przecież istnieją, np. w niektórych 
bibliotekach pedagogicznych, szkolnych, 
nie mówiąc o bibliotekach innych sieci.

W części poświęconej udostępnia
niu zbiorów (s. 256 i następne) funkcje 
czytelni jako miejsca do «cichej pracy 
ucznia» przedstawiono w sposób bar
dzo uproszczony. Nie zauważono prob
lemów związanych np. z prezencyjnym 
udostępnianiem materiałów nieksiążko
wych.

3. Sporo zastrzeżeń mogą budzić 
części publikacji poświęcone funkcji i 
metodom pracy biblioteki w szkole.

Zagadnienie rozwijania i propago
wania czytelnictwa jest omówione w 
sposób wyczerpujący. Nie poruszono 
jednał; problemów związanych z ko
rzystaniem przez uczniów z nowych 
technik w dydaktyce. Bibliotekarz w 
szkole nie może być przecież obojętny 
wobec takich zagadnień, jak np. kul
tura odbioru filmu czy zasady recepcji 
dokumentów audytywnych (płyty, taś
my). Ponadto nie wydaje mi się, aby 
biblioteka w szkole była miejscem dla 
imprez i inscenizacji teatralnych (s. 
312). Funkcje biblioteki szkolnej są i 
tak rozległe; pamiętajmy o tym, że 
istnieje sieć bibliotek publicznych, z 
którymi nie tylko można, ale należy 
ściśle współpracować. Pozostawmy in
scenizacje teatralne poza biblioteką 
szkolną!!!

4. Bibliotekarz w szkole to pedagog, 
a więc wymaga się od niego — tak 
jak od każdego nauczyciela — przy
gotowania na poziomie wyższym.

Mając to na uwadze należało unikać 
zdań charakterystycznych dla porad
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ników dla samouków (i to złych po
radników). Nie można w jednym rzę
dzie pomocy naukowych stawiać „Słow
ników, encyklopedii, a także pasków 
papieru do zakładek...” (s. 246).

Ponadto cytowana bibliografia nie 
odpowiada zupełnie bieżącym informa
cjom, przez co przynosi więcej strat niż 
pożytku.

Przeważają artykuły i skrypty 
POKKB z lat 1956—1969; chronologia 
wydawnicza praktycznie zamyka się na 
roku 1970. A szkoda, bo na łamach nie
których czasopism pedagogicznych i bi

bliotekarskich po roku 1970 ukazało 
się wiele interesującego materiału.

Ponadto nie umieszczono żadnej po
zycji z literatury fachowej zagranicz
nej, do której bibliotekarze z wyższym 
wykształceniem mają moralne prawo.

Powyższe uwagi, dość krytyczne, 
mogą pomóc ty korzystaniu z publi
kacji, a jednocześnie mogą być wzięte 
pod uwagę przy opracowywaniu no
wego wydania, którego bibliotekarzom 
szkolnym życzę.

Marcin Drzewiecki

kronika
krajowa 
i zagraniczna

POLSKO-RADZIECKIE SEMINARIUM NA TEMAT UPOWSZECHNIANIA LITERATURY FA
CHOWEJ

W dniach 19—21 X 1977 r. odbyło się w Bibliotece Narodowej w Warszawie seminarium 
polsko-radzieckie nt. „Badania literatury fachowej oraz form jej rozpowszechniania. Proble- 
my-doświadczenia-wyniki”, zorganizowane przez Instytut Książki i Czytelnictwa BN w War
szawie oraz Dział Bibliotekoznawstwa Państwowej Bibloteki Publicznej im. *M.E. Sałtykowa- 
-Szczedrina w Leningradzie, otwarcia obrad seminarium dokonał dyrektor Biblioteki Naro
dowej — prof, dr hab. Witold Stankiewicz, a kierownik Instytutu Książki i Czytelnictwa
— doc. dr hab. Jadwiga Kołodziejska wprowadziła w problematykę seminarium, którego 
program wypełniły następujące referaty: I.K. Kirpiczowa (ZSRR) — ,,Niektóre aspekty 
intensyfikacji wykorzystania literatury specjalistycznej”, G. Strausowa — ,,Problemy czy
telnictwa literatury fachowej i czynniki je warunkujące”, E.W. J e n i s z (ZSRR) — „Metody 
propagowania literatury specjalistycznej w procesie pracy informacyjno-bibliograficznej bi
bliotek”, K. Wolff, S. Siekierski — ,,Miejsce literatury fachowej w kształtowaniu wiedzy 
rolniczej wśród młodzieży wiejskiej”, L.I. M a j z e 1 (ZSRR) — „Perspektywy formalizacji w 
badaniu socjopsychicznych aspektów czytelnictwa literatury fachowej”, J. Ankudowicz
— „Przedmiot i metodologiczne konteksty empirycznych badań czytelnictwa”, A.R. Zieliń
ski — ,,Z badań nad kompetencjami czytelniczymi odbiorców”.

KONFERENCJA POŚWIĘCONA BIBLIOTERAPII

W dniach 26—27 X 1977 r. odbyła się we Wrocławiu konferencja nt. ,.Literatura piękna jako 
czynnik oddziaływania na zdrowie psychiczne”, zorganizowana przez Zarząd Główny Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. T. Mi
kulskiego we Wrocławiu. Program konferencji obejmował m. in. następujące referaty: doc. dr 
J. Rudniański — ,,Zakres oddziaływania słowem”, prof, dr J. Trzynadlowski — 
„Biblioterapia jako problem badawczy i praktyczny”, dr J. Rybicki' — „Kompensacyjno- 
-katartyczna funkcja literatury pięknej’ , dr M. Trzęsowska — „Oddziaływanie literatury 
pięknej na czytelnika”, dr B.T. Stańczyk — ,,Zastosowanie biblioterapii w psychiatrii”, 
mgr E. Wysocka, mgr M. Sobczyńska — „Biblioterapia w leczeniu przewlekłych psy
choz”, dr A. Chwastek — ,.Funkcje psychoterapeutyczne lektury i możliwości ich wyko
rzystania w zakładach karnych”, D. Fabian (NRD) — ,.Opowiadanie i nowela w pracy 
biblioterapeutycznej”.

OGOLNOPOLSKA konferencja bibliotekarzy MUZYCZNYCH

Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP, Oddział SBP w Szczecinie oraz Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Szczcinie zorganizowały w dniach 7—8 października
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1977 Г. w Szczecinie ogólnopolską konferencję bibliotekarzy muzycznych, na której przedsta
wiono następujące referaty:
prof. I. Wojnar — ,.Główne problemy wychowania estetycznego w świecie współczesnym”, 
mgr Wiesława Dziechciowska — „Upowszechnianie muzyki przez biblioteki publiczne 
w PRL”, mgr Krzysztof Krawczyński — „Współpraca biblioteki z instytucją muzyczną”.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z doświadczeniami i dorobkiem w upowszech
nianiu muzyki bibliotek NRD.

EKSPOZYCJE BIBLIOTEKI NARODOWEJ W PAŁACU RZECZYPOSPOLITEJ W WARSZAWIE

Z okazji 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej otwarto w dniu 
6 listopada 1977 r. wystawę pt. ,.Literatura radziecka w przekładach polskich”. Wystawa czynna 
była do 20 listopada 1977 r.

W okresie od 26 listopada do 18 grudnia 1977 r. czynna była w Bibliotece Narodowej wystawa 
prac Fryderyka Krzysztofa i Adolfa Fryderyka Dietrichów.

SESJA NAUKOWA NA TEMAT ROLI KSIĄŻEK I BIBLIOTEK W KULTURZE POLSKIEJ XIX 
I XX WIEKU

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Po
znaniu, Biblioteka Główna UAM, Komisja Informacji Naukowej PAN — Oddział w Poznaniu 
oraz Zarząd Okręgu Poznańskiego SBP zorganizowały w dniach 15 i 16 grudnia 1977 r. sesję 
naukową nt. „Rola książek i bibliotek w kulturze polskiej XIX i XX wieku”, W czasie obrad 
plenarnych sesji wygłoszone zostały następujące referaty: dr M. Mlekicka — ,,Badania nad 
dziejami książki i bibliotek w XIX i XX wieku w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego”; doc. dr hab. K. Maleczyńska — ,.Wrocławskie 
badania nad zagadnieniami upowszechniania książki w okresie rozbiorów”; prof, dr hab. S. Ku
biak — „Metody badań nad różnymi aspektami funkcji książki i bibliotek w kulturze na
rodowej”.

Zagadnienia szczegółowe opracowane na sesję prezentowane były w następujących sekcjach: 
Sekcja I — Metodologiczne oraz ogólne problemy badań nad dziejami książek i bibliotek 
Sekcja II — Dzieje książek i bibliotek polskich w XIX wieku (ze szczególnym uwzględnie

niem rozbiorów)
Sekcja III — Książka i biblioteki w kulturze polskiej po 1918 r. (ze szczególnym uwzględnie

niem Polski Ludowej).

SPOTKANIE MIĘDZYRESORTOWE NA TEMAT PLANU SPECJALIZACJI BIBLIOTEK

W dniu 3 XI 1977 r. odbyło się w Ministerstwie Kultury i Sztuki spotkanie międzyresortowe, 
na którym dyrektor generalny Centrum INTE — inż. Mieczysław Derentowicz przedstawił 
projekt planu specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych. W spotkaniu uczestniczyli przed
stawiciele resortów nadzorujących sieci biblioteczne oraz przedstawiciele CRZZ, ZG SBP i 
ZG SBP.

L.B.

państwowa biblioteka teatralna w MOSKWIE

Moskiewska Państwowa Biblioteka Teatralna założona przed 55 laty z inicjatywy Teatru 
Małego ma obecnie w swoich zbiorach ok. 1,5 min książek, ponad 300 tys. albumów, tekstów 
sztuk, programów, artykułów z czasopism. Na bieżąco dokumentuje repertuar ponad 550 ra
dzieckich teatrów.

Citatel’ 1977 nr 7—8.

CENTRALIZACJA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK W ZSRR

W ZSRR powstała Państwowa Międzyresortowa Komisja Bibliotekarska, która bada proble
my międzyresortowej centralizacji pracy bibliotek w małych i średnich miastach oraz rozważa 
sposoby jej realizacji. *

Citatel’ 1977 nr 7—8.

39 KONFERENCJA FID
39 konferencja FID będzie odbywać się w dniach 18—25 września 1978 r. w Edynburgu. Na 

program konferenji złożą się posiedzenia Zgromadzenia Generalnego, Rady, Komitetu Wyko
nawczego i poszczególnych komitetów FID oraz seminarium na temat kształcenia i dosko
nalenia pracowników informacji. Bezpośrednio po konferencji do 28 września odbywać się bę
dzie Kongres FID na temat: Nowe trendy w działalności informacyjnej.

Ceskoslovenska informatika 1977 nr 9.
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MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA SZTUKI WYDAWNICZEJ W LIPSKU

W Lipsku odbyła się Międzynarodowa Wystawa Sztuki Drukarskiej. Udział w niej wzięli wy
dawcy z 71 krajów. Głównym kryterium oceny eksponowanych dzieł była czytelność druku 
oraz masowość wydawnictw.

Bibliotekar' 1977 nr 8.

INFORMACJA W ZAKRESIE OSWIATY, WYCHOWANIA I SZKOLNICTWA

W dniach 11—15 czerwca 1977 r. odbyło się w Bratysławie międzynarodowe kolokwium 
EDICO-2 poświęcone problemom międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany informacji 
w dziedzinie oświaty, wychowania i szkolnictwa. Organizatorem było Ministerstwo CSR i SSR 
przy współudziale UNESCO. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele państw europejskich 
i USA.

Kniźnice a Yedechć Informacie 1977 nr 9.

WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE I KATALOGI CENTRALNE

W maju 1977 r. w Popradzie odbyło się seminarium poświęcone orgarnizacji i wykorzysty
waniu wypożyczeń międzybibliotecznych i centralnych katalogów. Organizatorem była Biblio
teka Uniwersytecka w Bratysławie ze Związkiem Bibliotekarzy i Informatyków Słowackich.

KniSnice a Уейескё Informacie 1977 nr 5.

NORMY I ZALECENIA W INFORMACJI

Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej przygotowuje 2 wydanie pu
blikacji: Normy i zalecenia w pracach informacyjnych. Będzie to przegląd norm państw człon
ków RWPG, ISO i MCINT oraz omówienie zmian, jakie zaszły od chwili I wydania w 1975 roku.

Technickd Knihovna. 1977 nr 10.

INDEX TRANSLATIONUM 1973

Ukazał się rocznik 1973 Index Translationum zawierający informacje o przekładach 61 kra
jów, członków UNESCO.

Ctendf 1977 nr 10.

INFORMACJA NAUKOWA NA KUBIE

Na Kubie (Las Tunas) powstało Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, które dysponuje 
ponad 3 milionami różnorodnych dokumentów z około 75 dziedzin nauki i techniki. Część zbio
rów przechowywana jest na mikrofilmach.

Citatel’ 1977 nr 11.

RADZIECKO-WĘGIERSKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

W dniach 13—18 lipca 1977 r. odbyło się w Budapeszcie spotkanie specjalistów w zakresie 
informacji naukowo-technicznej ZSRR i Węgier. Celem spotkania było rozpatrzenie aktual
nych problemów przygotowania, wydawania i wykorzystywania wydawnictw z zakresu infor
matyki, podjęcia wzajemnych konsultacji i wymiana doświadczeń.

Naucno-techniceskaja Informacija. Seria 1. 1977 nr 7.

PAPIER Z LIŚCI PALMOWYCH

W Iranie opracowana została technologia produkcji papieru z liści palmowych. Pierwsza 
partia tego papieru wyprodukowana została przez fabrykę w mieście Basra.

Bibliotekar’ 1977 nr 9.

175 LAT BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W TARTU ’

Minęło 175 lat od założenia największej w Estonii Biblioteki Uniwersyteckiej w Tartu. Na 
początku jej istnienia zbiory liczyły 4 tys. tomów, a obecnie ok. 3,5 min. Wśród nich znajduje 
się wiele cennych rękopisów, inkunabułów i starych druków.

Bibliotekar’ 1977 nr 9.

JUBILEUSZ UNWERSYTETU JOHANNA GUTENBERGA W MAINZ

Uniwersytet Johanna Gutenberga w Mainz obchodził w ubiegłym roku 500 rocznicę powstania. 
Uroczystości jubileuszowe trwały od 17 do 26 czerwca 1977 r. W ramach obchodów Biblioteka
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Uniwersytecka zorganizowała m. in. wspólnie z Muzeum Gutenberga wystawę dotyczącą historii 
Uniwersytetu.

Zeitschrift fiir Blbliothekswesen und Bibliographie 1977 nr 3.

500 LAT UNIWERSYTETU W TUBINGEN

Z okazji 500-lecia Uniwersytetu Karta Eberharda w Tiibingen Biblioteka Uniwersytecka 
zorganizowała wystawę pt. Książka w przemianach dziejowych.

Zeitschrift fiir Bibliothekswesen und Bibliographie 1977 nr 3.

Z.K.

XX DNI KSIĄŻKI I PRASY TECHNICZNEJ 
' Wyróżnienia bibliotekarzy i bibliotek

Bibliotekarze od dawna i na co dzień upowszechniają czytelnictwo literatury technicznej, 
przyczyniając się w ten sposób do ciągłego podwyższania poziomu kultury technicznej w na
szym społeczeństwie. W działaniach tych szczególnie pomocne okazały się różne imprezy pro
pagandowe organizowane w Dniach Książki i Prasy Technicznej. Bibliotekarze, rozumiejąc 
w pełni znaczenie tych obchodów dla popularyzacji literatury technicznej, aktywnie współ
uczestniczą w różnych imprezach organizowanych z tej okazji oraz sami podejmują wiele 
inicjatyw służących temu celowi. Również w tegorocznych, jubileuszowych obchodach Dni 
Książki i Prasy Technicznej wielu bibliotekarzy aktywnie zaangażowało się w upowszechnianie 
techniki.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pragnąc podkreślić społeczną uży
teczność takich działań, postanowił przyznać w bieżącym roku dyplomy uznania bibliotekarzom 
i bibliotekom wyróżniającym się w upowszechnianiu czytelnictwa literatury technicznej. Przy
znano — na podstawie wniosków zgłoszonych przez zarządy okręgowe SBP — 8 wyróżnień 
zespołowych oraz 17 indywidualnych.

Analiza zgłoszonych wniosków wykazała szczególnie wysoką aktywność bibliotekarzy bi
bliotek fachowych oraz publicznych. W okresie obchodów Dni Książki i Prasy Technicznej 
organizowano w bibliotekach wystawy publikacji zarówno o tematyce ogólnotechnicznej, jak 
i specjalistyczne (np. z zakresu ochrony środowiska, usprawnienia gospodarki materiałowej), 
organizowano także spotkania z autorami i tłumaczami literatury technicznej, różne kon
kursy i quizy, a nawet kiermasze książek technicznych. W popularyzacji książki technicznej 
posługiwano się szeroko środkami audiowizualnymi, jak filmem popularnonaukowym, prze
zroczami, magnetofonem, magnetowidem itp. Wiele bibliotek publicznych (np. w Leżajsku, 
Przemęcie, Strzyżowie, Wierzbicy) stosowało również interesujące formy upowszechniania 
techniki wśród dzieci i młodzieży.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotkarzy Polskich przyznając dyplomy uznania biblio- 
tkarzom i bibliotkom, pragnie wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim bibliotekarzom, 
którzy w codziennej prjacy i w różnych formach upowszechniając literaturę techniczną przy
czyniają się w ten sposób do podwyższania poziomu kultury technicznej. Poziom tej kultury 
we współczesnym społeczeństwie stanowi o jego nowoczesności, przybliża realizację celów po
lityki ogólnospołecznego rozwoju naszego kraju.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Zarząd Główny

Polskich
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