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BIBLIOTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Nr 3 WARSZAWA ROK XLVII

BARBARA LIS
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. L. WARYŃSKIEGO W ŁODZI

ЕЕ tradycji retaoLucyJпуск CjibltctcUars.tw-a lyotsHieyo

I BIBLIOTEKA W PRACY OŚWIATOWEJ 
I PROPAGANDOWEJ ZWIĄZKU ROBOTNIKÓW POLSKICH

1889-1892

W latach 80-tych XIX wieku Ludwik Krzywicki na łamach Walki 
Klas i Przedświtu podejmował problem oświaty robotniczej. Wskazywał, 
że proletariat, aby mógł osiągnąć swój cel, rewolucję społeczną, musi po
znać metody prowadzenia walki politycznej, a także dysponować zasobem 
wiedzy ogólnej. W związku z tym postulował kształcenie robotników w 
zakresie ogólnym, fachowym i społeczno-ekonomicznym. Będąc przekona
nym, że burżuazyjny system oświatowy nie może zapewnić robotnikom 
należytego wykształcenia, wskazywał na konieczność organizowania form 
samokształceniowych. ‘ -
Założenia te znalazły wyraźne odbicie 

w programach i działalności Związku Ro
botników Polskich. Chronologicznie naj
wcześniejszą formą działalności ZRP była 
praca propagandowo-oświatowa w kółkach 
robotniczych. Antoni Humanicki komentu
jąc w swoich wspomnieniach program tej 
partii pisze, że jednym z jej głównych ce
lów było; „uświadomienie masom robotni
czym ich stanowiska klasowego; w tym 
celu partia tworzy możliwie wielką ilość 
kółek wykładowych i przedsiębierze wy
dawnictwa legalnych broszur ekonomicz
nych i społecznych” L

Towarzyszyło temu dążenie do stworze
nia kadry agitatorów, czemu służyło two
rzenie tzw. kółek marksistów wśród inteli
gencji. Do kółek tych należała młodzież 
postępowa; zajmowano się w nich studio
waniem kapitału, który właśnie wtedy zja
wił się w sprzedaży w tłumaczeniu pol
skim 2. W kołach tych rozpowszechniano 
także odpowiednie lekturypoczątkowym 
okresie legalne, następnie publikacje nie-

» A. Humani.clci: Wspomnienia z lat 1888— 
—1892. Warszawa 1907, s. 12.

* Tamże, s. 13.

legalne. Były to wydawnictwa „Narodnej 
Woli”, następnie literatura drukowana w 
Lipsku i Genewie, a także na terenie kra
ju.

Powołane do życia z inicjatywy Ludwika 
Krzywickiego Koło Oświaty Robotniczej 
podjęło wydawanie popularnej biblioteczki 
agitacyjnej. Do współpracy pozyskano wy
bitnych działaczy, także związanych z II 
Proletariatem. Poczesne miejsce wśród 
nich zajmował Edward Abrąmowski. KOR 
wydawało broszury popularyzujące mate- 
rialistyczny pogląd na świat, podstawy 
ekonomii politycznej oraz marksistowską 
interpretację procesów dziejowych. Wyda
no między innymi: „Wiek XXI” — E. Bel- 
lamy’ego \ „Społeczeństwo rodowe” — Z.R. 
Walczewskiego (E. Abramowskiego), „Ele
mentarne zasady ekonomii politycznej” — 
B. Szapiro, „Przed i po 1 października” — 
K.R. Żywiokiego (L. Krzywickiego). Wy-

3 Adaptacja amerykańsltiej powieści fantas
tycznej, rysującej wizje przyszłego społeczeń
stwa socjalistycznego.

< Broszura o niemieckiej socjaldemokracji w 
związku ze zniesieniem praw wyjątkowych 
przeciw socjalistom.
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dawnictwa miały jednakowy format i sza
rą okładkę. Cechowała je przystępność 
oraz prostota języka.

W ramach pracy oświatowo-propagando- 
wej rozpowszechniano legalnie wydane w 
Warszawie broszury P. Lafargue’a — 
„Praca umysłowa wobec maszyny” (1890), 
K. Kautskyego — „Narodowość i jej po
czątki” (1891). Skład tych wydawnictw 
mieścił się u L. Beina przy ulicy Wilczej 
w Warszawie 5.

Do kół robotniczych docierały także „Po
czątki cywilizacji” — F. Engelsa w prze
kładzie L. Krzywickiego ®, 'tegoż autora — 
„Ludwik Feurebach i upadek niemieckiej 
filozofii klasycznej”.

Z meldunków policyjnych oraz wzmia
nek o konfiskatach książek u aresztowa
nych działaczy ruchu robotniczego w latach 
1891—92 wynika, że Związek Robotników 
Polskich kolportował także nielegalne bro
szury wydawane przez II Proletariat, pol
ską emigrację oraz niemieckich socjalde
mokratów’. Wymieniane są następujące 
tytuły: „Ekonomia polityczna” — broszura 
litograf o wana (1888), „Uchwały międzyna
rodowego zjazdu socjalistycznego w Paryżu 
1889”, A. Bebel — „Społeczeństwo socjali
styczne” (1890), J. Varlin — „Robotnik 
rewolucjonista” (odbitka z Przedświtu 
1890), Wybór poezji dla robotników. (War
szawa ' 1890, 1891), J. Młot (Szymon Dik- 
sztajn) — „Kto z czego żyje”, G. Deville — 
„Zarys socjalizmu naukowego” (odbitka z 
Przedświtu 1S93 nr 1), K. Sosnowski — 
„O zmowie”, P. Kropotkin — „Do młodzie
ży” (1891), „Warszawiak” (E, Abramowski) 
— „Dzień roboczy” (Genewa 1891), W. Pi- 
charski, K. Dłuski — „Mistrz Wścieklica i 
Spółka” (wyd. I Proletariatu, Genewa 1883), 
F. Lassalle — „Program robotników”, P. 
Lafargue — „Religia kapitału”, W. Lieb- 
knecht — „Wiedza to potęga, potęga to 
wiedza” oraz „W obronie prawdy”, M. 
Schippel — „Zmiany ekonomiczne i rozwój 
myśli socjalistycznej”.

Z powyższych infoj?macji wynika, że 
Związek Robotników Polskich dysponował 
dość znaczną ilością literatury socjalistycz
nej, którą rozprowadzał przez swoich agi
tatorów do kółek propagandowo-oświato- 
wych, odgrywał tym samym dużą rolę w 
jej rozpowszechnianiu wśród klasy robot
niczej w Królestwie Polskim. Przy pomocy 
tych lektur uczono się w końcu lat osiem
dziesiątych XIX wieku, co to jest mark
sizm i socjalizm naukowy.

W sytuacji wzrastającego ożywienia 
umysłowego wśród klasy robotniczój i 
powodzenia wydawnictw KOR, działacze

® S. Stempowski,: Pamiętniki 1870—1914, Wro
cław 1953, S. 111.

* Tytuł oryginalny: ,.Pochodzenie rodziny, 
własności prywatnej i państwa”.

’ Źródła do dziejów klasy robotniczej na 
ziemiach polskich, t. I, cz. 112, Warszawa 
1962; Feliks Tych: Związek robotników pols
kich. Warszawa 1974, s. 127—130.

Związku Robotników Polskich podjęli ini
cjatywę wydawania legalnego pisma ro
botniczego. Ponieważ władze carskie nie 
zgadzały się na założenie nowego tytułu, 
odkupiono od Wiktora Gomulickiego uka
zujący się w Warszawie Tygodnik Powsze
chny.^ „... Takiemu przewłaszczeniu uległ 
właśnie Tygodnik Powszechny, odprzedany 
przez Gomulickiego Stanisławowi Naruto
wiczowi, podówczas absolwentowi prawa, 
starszemu bratu pierwszego prezydenta 
Rzeczypospolitej. Stanisław Naruto'wicz 
firmował jedynie transakcje i nowy Ty
godnik. Za nim stał zwarty ideowo zespół 
redakcyjny, stała luźniej z pismem zwią
zana nielegalna organizacja socjalistyczna, 
Związek Robotników Polskich 8. Gomulicki 
zobowiązał się podpisywać pismo jako re
daktor, faktycznie zaś redagował je L. 
Krzywicki. Koszty pokrywano ze Składek 
i dotacji osób prywatnych. Znaczną część 
pieniędzy użyczył Włodzimierz Zubow, Ro
sjanin, były działacz „Proletariatu”, ożenio
ny ze sz wagi erką Narutowicza. W artykule 
redakcyjnym zapowiedziano, że: .... Ty
godnik zajmie się głównió i jedynie sza
rymi faktami i drobnymi potrzebami co
dziennego życia”, że „...baczną uwagę 
zwróci na potrzeby społeczne”, że w szer
szym zakresie sięgnie po wzory godziwego 
rozwiązania tych bolączek do Europy, a w 
dziale „Życie zagraniczne” omawiać będzie 
reformy socjalne, sprawę ubezpieczeń spo
łecznych na starość i od choroby, sprawę 
prawodawstwa fabrycznego, urzędów sani
tarnych i innych zdobyczy socjalnych. Re
dakcja pragnie czynnej współpracy czytel
ników, i pragnie przemawiać w ich imie
niu, „w ich interesach i sprawach” ®.

Pierwszy numer ukazał się 3 stycznia 
1891. Współpracowali z nim członkowie II 
Proletariatu jak też ludzie luźniej związani 
z ruchem socjalistycznym: B. Chrzanowśki, 
B. Dębiński, S. Szterling, J. Tański, L. Wi
niarski. Większość artykułów pisywał L, 
Krzywicki pod wieloma pseudonimami.

Tygodnik Powszechny istniał trzy i pół 
miesiąca, ukazało się 14 numerów. To 
pierwsze w Królestwie Polskim czasopismo, 
poświęcone kwestii robotniczej, upadło w 
wyniku systematycznych konfiskat cenzu
ry. Kierownik Warszawskiego Komitetu 
Cenzury oświadczył; „...Tygodnik Powsze
chny cechowały tendencje socjalistyczne a 
przez dobór artykułów pismo dążyło do 
tego by stać się organem robotników. Wo
bec tego przedsięwziąłem ...rozmaite środki 
aby przeciwdziałać szkodliwemu kierunko
wi” 1®.

Ludwik Krzywicki w swoich wspomnie
niach napisał, że: Tygodnik był „pierw
szym, legalnym pismem w Warszawie, sto
jącym na gruncie walki klas” ’4

’ 2. Kormanowa: Tygod7ilk Powszechny, Nię- 
podległość 1938, t. XVII. 2. 2, s. 162.

’ Tamże, s. 167.
1“ Tamże, s. 176.
“ L. Krzywicki: Wspomnienia, t. II, Warsza

wa 1958, S. 178.
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Równolegle z działalnością wydawniczą 
i kolporterską prowadzono akcję wykłado
wą. Związek Robotników Polskich .starał 
się nadawać pracy oświatowej charakter 
legalny, czy też formy półlegalne aby moż
liwie najszerzej docierać do robotników i 
w jaknajskromniejszym stopniu narażać 
organizację na aresztowania.

Ważnym ogniwem w działalności oświa
towej były biblioteki. „Związki' posiadają 
kasy oporu, kasy wzajemnej pomocy i bi
blioteki, ...zauważmy tutaj, że najważniej
szymi instytucjami Związku są kasy oporu 
i biblioteki”

Wiemy, że biblioteki partyjne ZRP ist
niały, funkcjonowały, że część z nich miała 
charakter legalny, część zaś była utajniona. 
W dotychczasowych badaniach nie udało 
się odtworzyć ich sieci. Można zakładać, że 
w skład księgozbiorów wchodziła literatura 
wydawana i kolportowana przez Związek 
Robotników Polskich i jego legalne agen
dy. Zarówno w pracy J. Krajewskiej: Bi
blioteki robotnicze w Królestwie Polskim 
w latach 1870—1914. jak i w rozpraArie F. 
Tycha: Związek Robotników Polskich 
1889—1892. Anatomia wczesnej organizacji 
robotniczej można znaleźć zaledwie spora
dyczne wzmianki na temat bibliotek. Poje
dynczych informacji dostarczają wspomnie
nia działaczy czy Związku Robotników 
Polskich oraz „II Proletariatu”^®, jak rów
nież raporty carskiej żandarmerii i proto
koły z rewizji Informacje te umożliwiają 
jedynie wyrobienie sobie ogólnego poglądu 
na tę sprawę.

W Warszawie w latach 1886—1887 dzia
łało około 30 kółek samokształceniowych 
(które umożliwiały podjecie wśród robotni
ków działalności przez „II Proletariat” oraz 
ZRP). Jednym wśród nich było tżw. „Koło 
katalogowe”. Należeli do niego studenci 
Uniwersytetu Warszawskiego. „Zadaniem 
jego było i/łożenie katalogu doborowych 
książek naukowych z dziedziny przede 
wszystkim nauk społeczno-politycznych. 
Uczestnicy kółka zbierali się zwykle co ty
dzień i odczytywali sprawozdanie z jednej 
książki, przy czym każdą omawiały dwie 
osoby. Dyskusje wyrabiały członków, 
wprawiały w rzeczowo prowadzone rozu-

M J. Drut: Ruch robotniczy w Królestwie 
Polskim w okresie ostatnich trzech lat, Prze
gląd Socjalistyczny, I—IV 1893, s. 45, za J. Kra
jewską: Z dziejów oświaty robotniczej. Klasa 
Robotnicza, t. V, Warszawa 1973, s. 189.

« A. Humanicki: Wspomnienia z lat 1888— 
—1892, Warszawa 1907; K. Doczkał: Wspomnie
nia robotnika. Miesięcznik Literacki 1929 nr 4— 
—5; A. Szuman, W. Dąbrowski: W Łodzi 1888— 
—1893, Poznań 1935, A. Szuman: Związek Ro
botników Polskich w Łodzi 1888—1893, Warsza
wa 1937; A. Kiełza: Mój udział w pracy Związ
ku Robotników Polskich Dzieje Najnowsze 1947 
z. 1; L. Kulczycki: Ze wspomnień Z Pola Walki. 
1972 nr i;

“ Źródła' do dziejów klasy robotniczej na 
ziemiach polskich, t. I, cz, 1 i 2. Warszawa 1962.

mowania i polemiki Z kółka tego wywo
dzą się działacze ZRP, jak i autor wspo
mnień L. Kulczycki, jeden z założycieli II 
Proletariatu.

J. Krajewska podaje, że bibliotekę z ra
mienia ZRP prowadził na terenie Warsza
wy L. Iwanowski, ślusarz z fabryki Ort- 
wejna. Nielegalną biblioteką kierował S. ’ 
Gutt, kapelusznik z fabryki Sieraczka. W 
spisie książek znalezionych przez żandar
merię u Gutta znaczny procent stanowią 
lektury legalne. Są to: „Stopniowe opisanie 
świata” — Promyka (K. Pruszyński; „O 
początku i końcu świata” — K. Richarda; 
„Fizjografia” — Th. Huxley’a; „Słońce i 
jego stosunek do życia” — L. Buchnera; 
,,O pochodzeniu człowieka” — K. Darwina; 
„O ruchu społecznym” — B. Limanowskie
go; „Ekonomia polityczna” — J. Iwaniuka;
,.Prawo fabryczne” — S. Kossutha; Histo
ria rewolucji francuskiej — F. Migneta; 
Dzieje literatury polskiej — L. Kondrato
wicza, a także powieści Kraszewskiego, 
Sienkiewicza, Dygasińskiego, Prusa i Orze
szkowej 1®.

A. Kiełza pisze w swoich wspomnieniach, 
że w roku 1891 powstało pierwsze oświa
towe kółko drukarzy, przy którym istniała 
„dobrze wyposażona” biblioteka. Mieściła 
się ona w Warszawie przy ulicy Twardej 
20, w mieszkaniu zecera — S. Klimowi
cza 1^. Bvwali tam: K. Rychter, W. Raci
borski, P. Klimowicz, S. Klimowicz, A. 
Schmidt, A. Hirsch, E. Plar. Z czasem ko
łem i biblioteką zaczęli się interesować E. 
Abramowski. J. Strażewski, J. Bielecki, L. 
Krzywicki, B. Jędrzejowski.

Przybycie do Łodzi Marchlewskiego i 
Ledera zanoczątkowało właściwą pracę 
Związku, ożywiło bardzo działalność oświa- 
t-””a i kolportaż książek. Szuman i Dąb- 
rcwski omawiając program Łódzkiej orga
nizacji ZRP podają: „Jako środek podnie
sienia kulturalnego robotnika: nauka 
pisania i czytania, popularne wykłady 
ogólnokształcące, historia ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu rewolucyjnego w 
Polsce, przyroda. Sprowadzanie z zagranicy 
broszur agitacyjnych, tłumaczenie i oma
wianie tychże” 1®.

Wspominając te lata K. Doczkał pisze: 
„Co do literatury dawał się we znaki duży 
brak, krążyły „Dzień robotniczy”, „Kto z 
czego żyje” Diksztajna, „W obronie praw
dy” W. Liebknechta. „Ojciec Szymon”, 
..Poezje robotnicze”, było jeszcze trochę 
literatury po ,,Proletariacie”. Kolportowali
śmy legalnie wydawnictwa „Początki

>5 L. Kulczycki: Dookoła mojego życia Rkps, 
Centralne Archiwum КС PZPR.

M Klasa Robotnicza t. V. Warszawa 1973, s. 
203—204.

u A. Kiełza: Mój udział w pracy Związku 
Robotników Polskich Dzieje Najnowsze 1947, 
z. I, s. 77—78.

M A. Szuman, W. Dąbrowski,; W Łodzi 1888— 
—1893, S. 15.
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astronomii Kopernika”, Darwina — „Kró
lestwo zwierząt i ludzi”, „Wiek XXI” — 
Bellamy’ego”

Szuman wspólnie z Marchlewskim zor
ganizowali stały przemyt nielegalnej lite
ratury z Niemiec w języku polskim i nie
mieckim. ,.Transporty tej bibuły były w 
Ńiemczech kierowane do Poznania, do 
brata mego dra J.N. Szumana, skąd były 
przemycane przeważnie przez L. Krasuc- 
kiego, do Łodzi i deponowane w moim 
mieszkaniu przy warsztatach Edmunda 
Stephanusa na ulicy Cegielnianej” 2°.

Biblioteka w fabryce Stephanusa rozro
sła się i wzbogaciła o nielegalną literaturę. 
Z broszurami i odezwami socjalistycznymi 
docierano do wielu fabryk i warsztatów.

Humanicki po swoim przyjaździe do* Ło
dzi zwraca uwagę, że zasięg oddziaływania 
organizacji łódzkiej był znacznie szerszy 
niż w Warszawie. ..Pamiętam jak dziś 
pierwszy mój występ: przyzwyczajony 
przemawiać wieczorem w dusznym, ciem
nym pokoju wobec kilku zaledwie słucha
czy, wydawało mi się tak dziwnym mówić 
w lesie ...w jasny, niedzielny poranek do 
setki przynajmniej ludzi, żem o mało języ
ka w gębie nie zapomniał” 2*.

Do ośrodków ktywnej działalności Związ
ku Robotników Polskich należał również 
Żyrardów. I tutaj pod patronatem Związku 
istniała nielegalna biblioteka. Utworzono 
ją za składkowe pieniądze robotników. 
Kierował nią początkowo oficjalista biura 
fabrycznego Połaniecki. Następnie zaś ro
botnik, T. Kupiecki. Wypożyczał on książki 
robotnikom, pobierając od nich 15 kopiejek 
miesięcznie na uzupełnianie zbiorów 22.

Biblioteka składała się głównie z książek 
legalnych, ale kolportowała również w. ' 
dawnictwa nielegalne. Donosi o tym ~.' 
swoim raporcie z marca 1893 roku naczel-

>8 Wspomnienia robotnika. Miesięcznik. Lite
racki. 1929 nr 4 i 5, S. 191.

2“ A. Szuman: op. cit., s. 9.
21 A. Humanicki: op. cit., s. 16.

22 F. Tyc: op. cit., s. 190.

nik żandarmerii powiatu grójeckiego: 
„mieli i to nawet w znacznej ilości egzem
plarzy ...książki treści socjalno rewolucyj
nej (W. Liebknechta „W obronie prawdy”; 
J. Młota „Kto z czego żyje”; F. Lassalle’a 
,.Program robotników”, „Z Pola Walki 
1886”, „Powódź”) ...książki te również wy
dawano, oczywiście pod sekretem robotni
kom do czytania”

Przy bibliotece działało nielegalne kółko 
robotnicze utrzymujące ożywione kontakty 
z warszawskimi działaczami Związku Ro
botników Polskich. Do Żyrardowa przy
jeżdżał K. Chodaczyński. Łącznikiem ży
rardowskim z Warszawą był T. Kupiecki. 
Tenże Kupiecki oraz drugi działacz K. 
Gałęzki utrzymywali również kontakty z 
„II Proletariatem”.

W roku 1890 dokonano rewizji w miesz
kaniu T. Kupieckiego. , Żandarmeria zna
lazła tylko książki legalne. Mimo to biblio
tekę skonfiskowano. Nielegalne wydaw
nictwa, ukryte przed rewizją, nadal krążyły 
wśród robotników.

Pod wpływem działaczy żyrardowskich 
powstała organizacja ZRP w Pruszkowie. 
Twórcą jej był A. Dutczak, tokarz z fabryki 
wyrobów metalowych Rudnickiego. Za 
sprawą jego kontaktów z organizacją ży
rardowską i warszawską zaczęły napływać 
do Pruszkowa wydawnictwa Związku Ro
botników Polskich oraz inna literatura 
socjalistyczna.

Organizacja pruszkowska była wątła, 
sądzić więc należy, że jej oddziaływanie 
propagandowe było niewielkie.

Przytoczona powyżej dokumentacja po
twierdza w pełni jak dużą^wagę przywiązy
wał Związek Robotników Polskich do form 
pracy oświatowej. Książka, gazeta, biblio
teki stanowiły ważny element i istotne 
ogniwo w pracy wychowawczej, ideowej 
i propagandowej ZRP. Rewolucyjna dzia
łalność kolporterów i bibliotekarzy, losy 
księgozbiorów partyjnych tego okresu skła
dają się, na jeszcze jeden rozdział dziejów 
bibliotekarstwa polskiego.

2’ AGAD, Prok. WIS 1926, za F. Tychem.

JIRI KABELE
CZECHOSŁOWACJA

Z problemów badań czytelnictwa w Czechosłowacji

Młodzież i kultura literacka
Współczesna teoria i praktyka socjologii czytelnictwa charakteryzuje się tendencją 

do opisu badanej rzeczywistości jako struktury, tj. jako zbioru elementów, ich włas
ności i stosunków między nimi. Przedmiotem badań jest czytanie traktowane jako 
typ relacji między komunikatem a jego odbiorcą. Najczęściej badacze śledzą spo
łeczno-demograficzny typ uwarunkowań czytelnictwa (wskazują na relacje między 
czytelniczymi a społeczno-demograficznymi cechami czytelnika). Rzadziej przedmio
tem badań są wzajemne stosunki między cechami czytelniczymi.
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standardowa metodologia badań socjo
logicznych czytelnictwa praktycznie ogra
nicza się do stosowania technik ankiety i 
standaryzowanego wywiadu. Typowe sta
tystyczne opracowanie danych uzyskanych 
przy pomocy tych technik wyznacza mię
dzy badanymi cechami strukturę wzajem
nych zależności i umożliwia charakteryzo
wanie ich typu.

Takie postępowanie nie jest wystarczają
ce w odniesieniu do badania tych procesów, 
w których doniosłą rolę odgrywają czyn
niki dynamiczne. Przykładem tego są ba
dania czytelnictwa młodzieży, które podję
liśmy w Bibliotece Państwowej CSR. Jeżeli 
zgodnie z Januszem Sławińskim pod po
jęciem kultury literackiej będziemy rozu
mieć pewien system orientacyjny, który 
umożliwia, publiczności literackiej efektyw
ne porozumiewanie się poprzez dzieła, to 
można twierdzić, że młodzi czytelnicy, 
przechodząc od literatury dziecięcej do 
literatury dla dorcałych, muszą w znacz
nym stopniu podlegać procesowi akomoda- 
cji (w znaczeniu, jakie nadaje temu pojęciu 
Piaget. W związku z tym interesuje nas 
przede wszystkim nie struktura tego sy
stemu orientacyjnego, ale raczej następstwo 
struktur określających proces właściwej 
akomodacji oraz zjawiska, które ją wywo
łują. Wiedza o tych sprawach może być 
pomocna w praktyce — przy tworzeniu 
naukowej metodyki pracy z czytelnikiem 
i w formułowaniu dyrektyw dla instytucji 
kulturalno-wychowawczych.

W naszych badaniach charakteryzowali
śmy czytelnika-jednostkę i publiczność 
czytelniczą, odwołując się do znajomości 
literatury, gustów i kompetencji literackich 
(rozważa je Sławiński), wzór zachowań 
czytelniczych (chodzi tu o postępowanie, 
dzięki któremu czytelnicy docierają do ele
mentów kultury literackiej i informacji o 
literaturze) oraz postaw wobec literatury 
(chodzi tutaj o sumę ogólnych wiadomości, 
postaw, wartości, indywidualnych strategii 
i oczekiwanych korzyści odnoszących się 
do literatury jako zjawiska sztuki). Tak 
rozumiany system (dalej będziemy mówić 
o systemie orientacyjnym czytelnika) okre
śla stosunek młodego człowieka nie tylko 
do tekstu, ale do całej kultury literackiej.

Socjologiczny model kultury literackiej.

Nasz procesualny punkt widzenia bada
nych zjawisk znalazł najlepszy wyraz w 
socjologicznym modelu kultury. System 
kultury literackiej.rozumiemy bowiem jako 
szersze ramy relacji, w których powinna 
być rozpatrywana problematyka czytelnic
twa. Kulturę literacką definiujemy 
jako wzajemnie powiązane procesy tworze
nia, rozpowszechniania i odbioru elemen
tów kultury literackiej (patrz następna 
definicja) oraz informacji o nich. Produk
tem i podstawą strukturalną tych procesów

są między innymi ’także systemy orienta
cyjne czytelników.

Pod pojęciem elementów kultury 
literackiej rozumiemy wszystkie uprzed- 
miotowane zjawiska realne, które są noś
nikami struktur literackich. Te struktury 
musimy uważać zarówno za coś specyficz
nego dla kultury literackiej, jak i za jej 
historycznie uwarunkowane produkty. W 
dzisiejszych czasach najbardziej typowym 
elementem kultury literackiej jest forma 
książkowa dzieła literackiego. Gama ele
mentów kultury literackiej- jest jednak 
dużo bogatsza.

Jeszcze szerszy jest zestaw typów infor- 
mącji i źródeł informacji o elementach 
kultury literackiej. Oprócz właściwych 
elementów kultury literackiej, które same 
w sobie, są nośnikami informacji, zaliczamy 
tutaj również wszystkie artefakty informa
cyjne, które przynoszą zredukowane infor
macje o elementach kultury literackiej, a 
więc dane bibliograficzne (np. bibliografie, 
ale także plany wydawnicze, telewizyjne i 
radiowe, zapowiedzi wydawnicze itd.), ad
notacje treściowe (w większości przypad
ków towarzyszą one informacji bibliogra
ficznej), informacje pośrednio wartościu
jące (typowe dla tekstów informacyjno- 
-propagandowych, np. na temat nowości 
książkowych), bezpośrednie wyrażenie opi
nii subiektywnej (np. spotkania literackie, 
przyjacielskie dyskusje o książkach), infor
macje o wartości literackiej (np. analizy 
literackie, recenzje). Musimy brać pod 
uwagę także informacje, które odnoszą się 
do elementów kultury literackiej pośred
nio, np. informacje dotyczące autora, wy
dawców, literatury narodowej itd.

Wzajemne powiązanie procesów tworze
nia, dystrybucji i odbioru elementów 
kultury literackiej z procesami tworzenia, 
dystrybucji i odbioru informacji o tych 
elementach wydaj e się tak ścisłe, że można 
określać je jako podprocesy procesów bar
dziej złożonych. Te procesy wyższego rzędu 
będziemy nazywali obiegiem literatury 
oraz obiegiem wiedzy o literaturze. 
Procesy tworzenia, dystrybucji i odbioru 
w trakcie obiegu literatury bardzo często 
przenikają się, zwłaszcza w komunikacji 
literackiej.

Przenikanie się procesów tworzenia, dy
strybucji i odbioru jest typowe szczególnie 
dla elementów niezinstytucjonalizowanych, 
wchodzących w skład obiegu wiedzy o lite
raturze i obiegu literatury. Zaplecze tych 
elementów składowych tworzy mikrostruk
tura społeczna wyrastająca z szeregu grup 
pracowniczych, zawodowych, koleżeńskich, 
rodzinnych i innych grup nieformalnych. 
Natomiast w ramach zinstytucjonalizowa
nych elementów składowych rozważane 
podprocesy pod wpływem podziału pracy 
oddzielają się i ulegają wewnętrznemu 
zróżnicowaniu. W taki sposób powstają 
różne typy instytucji (np. wydawnictwa.
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księgarnie, biblioteki, placówki naukowe, 
instytucje kulturalno-wychowawcze).

W obiegu wiedzy o literaturze przekazy
wane są — obok informacji rzeczowej i 
bibliograficznej — także oceny elementów 
kultury literackiej, które niewątpliwie w 
znacznym stopniu wywierają wpływ na 
charakter procesu recepcji literatury. Oce
ny te pochodzą ze źródeł o różnym statusie, 
mogą być — z punktu widzenia. odbiorcy
— sprzeczne i mogą dotyczyć różnych ele
mentów, a zatem w konkretnej sytuacji 
komunikacyjnej pozytywna ocena nie mu
si nastawiać odbiorcy równie pozytywnie.

Obieg wiedzy o literaturze dokonuje się 
w znacznym stopniu niezależnie od obiegu 
literatury, albowiem:
— oceny zazwyczaj pochodzą „z drugiej 

ręki”;
— oceny jako wypowiedzi subiektywne 

dotyczą zarówno wartościowanego 
dzieła, jak i autora wypowiedzi;

— informacja o elemencie kultury literac
kiej wyrażona jako krótki komunikat 
może być transmitowana przez znacznie 
większą liczbę kanałów i szj^ciej roz
powszechniana.

Z drugiej strony możemy mówić o inte
gracji obiegu wiedzy o literaturze i obiegu 
literatury, ponieważ:
— obieg literatury musimy pojmować jako 

naturalny składnik obiegu wiedzy o li
teraturze: obieg literatury przeradza się 
w obieg wiedzy o niej, i odwrotnie;

— przedmioty obiegu literatury są zara
zem przedmiotami obiegu wiedzy o li
teraturze ;

— często organicznym składnikiem danego 
elementu kultury literackiej — jest zre
dukowana informacja o samym elemen
cie i o dalszych elementach, o autorze 
(posłowia, przedmowy, niekiedy i tekst 
właściwy) itd.

Obieg literatury i obieg wiedzy o litera
turze trzeba rozumieć jako swoiste proce
sy społeczno-kulturalne:
— posiadają one niezinstytucjonalizowane 

i zinstytucjonalizowane części składowe 
(wyspecjalizowane instytucje pełnią do 
pewnego stopnia celową kontrolę roz
ważanych procesów);

— obejmują podprocesy charakteryzujące 
się sprzężeniem zwrotnym (np. recepcja 
literatury wpływa na proces tworzenia 
w taki sposób, że wydawnictwa wyko
rzystują informacje o obiegu literatury 
w trakcie przygotowywania planów 
wydawniczych);

— są selektywne (przedmioty obiegów 
wpływają na sposób, w jaki publiczność 
odbiera poszczególne dzieła i jaką war
tość literacką im przypisuje);

— procesy dystrybucji przebiegają w prze
strzeni ekologicznej, która jest określo
na zwłaszcza przez organizację prze

strzenną wyspecjalizowanych instytucji 
i mikrostruktury społecznej oraz przez 
zasięg środków masowego przekazu;

— oddziaływują tutaj systemy pamięciowe 
oraz mechanizmy na długotrwałe utrzy
mywanie w obiegu elementów literac
kich i informacji, gwarantują także 
kontynuację kulturalną h

Dorastająca młodzież i czytelnictwo.

Wstępny zarys modelu procesualnego 
powstał podczas opracowywania analizy 
danych, uzyskanych z dziewięciu wybra
nych socjologicznych badań czytelnictwa. 
Do tych badań powróciliśmy znów po 
ostatecznym ukształtowaniu modelu, trak
tując je jak swoisty bank danych, do któ
rego kierowaliśmy pytania. Nasz sposób 
stawiania pytań był uwarunkowany z jed
nej strony przez stworzony model, a z dru
giej — przez sumę w'-dzy o młodzieży, 
jaką dysponują nauki społeczne.

W trakcie tej wtórnej analizy sformuło
waliśmy szereg wstępnych twierdzeń zilu
strowanych danymi i doświadczeniami z 
rozważanych badań socjologicznych. Doty
czą one głównie odbioru elementów kultu
ry literackiej (przeważnie książek), a w 
pewnym stopniu również ich dystrybucji.

Analiza posiadanych przez nas danych 
doprowadziła do sformułowania następu
jących wniosków:
• Młodzi ludzie około czternastego roku 

życia skłaniają się nagle ku kulturze li
terackiej dorosłych. Ponieważ jednak 
ich systemy orientacyjne nie są rozwi
nięte w dostatecznym stopniu, powin
niśmy mówić raczej o prędkim odej
ściu od literatury dziecięcej.

• Do lat mniej więcej dziewiętnastu mło
dzi ludzie tworzą względnie homoge
niczną część publiczności literackiej. 
Publiczność ta różni się wprawdzie pod 
względem typu wykształcenia (licea, 
zawodowe szkoły średnie, zasadnicze 
szkoły zawodowe), nie można jednak 
mówić o wyraźniejszym zróżnicowaniu 
według kryterium dojrzałości czytelni
czej (w tym okresie nawet użytkownicy

’ bibliotek nie są lepszymi czytelnikami 
od tych, którzy z bibliotek nie korzysta
ją). Intensywność czytania umiarkowa
nie spada między czternastym a dzie
więtnastym rokiem życia. Spadek ten 
wydaje się proporcjonalny, albo nawet

1 Do mechanizmów pamięciowych zaliczamy 
tworzenie zbiorów tekstów (publiczne i pry
watne biblioteki), zbiorów informacji o ele
mentach kultury literackiej (kartoteki, kata
logi, encyklopedie, słowniki, publikacje nau
kowe, itd.), reedycje książek, działalność an
tykwariatów umożliwiająca powrót książek na 
rynek, adaptacje filmowe i radiowe dzieł oraz 
— oczywiście — systemy orientacyjne cżytel- 
nijców.
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wolniejszy od spadku aktywności w in
nych dziedzinach kultury. Manifestowa
ne wartości wiążące się z czytaniem są 
względnie stabilne. Znaczną część lek
tury młodego człowieka stanowi litera
tura związana z potrzebami szkolnymi. 
Warunkiem i równocześnie rezultatem 
opisywanej homogeniczności czytelniczej 
jest względnie wysoka intensywność 
cyrkulacji książek oraz obieg wiedzy o 
literaturze wewnątrz małych, jednoli
tych pod względem wieku grup niefor
malnych.

• Oglądanie przez młodych ludzi progra
mów telewizyjnych i filmów znacznie 
przyczynia się do rozwoju ich kompe
tencji literackich.

• Dostęp młodych ludzi do książek zapew
niają początkowo prywatne księgozbio
ry dorosłych (głównie rodziców) zaś w 
odniesieniu do części młodzieży również 
biblioteki publiczne. Co najmniej rów
nie ważnym źródłem są wypożyczenia 
wtórne od przyjaciół. Młodzi ludzie 
rzadko kupują sobie książki.

• Młodzież najchętniej sięga z reguły po 
gatunki „rozrywkowe”, które zapewnia
ją możliwość „przeżycia” książki.

• Systemy pamięciowe obiegu literatury 
i komunikacja literacka mają tylko 
ograniczone znaczenie dla młodych lu
dzi. Nie mają oni wyrobionego nawyku 
korzystania z szeregu zinstytucjonalizo
wanych źródeł informacji o literaturze, 
które pełnią funkcję systemu pamięcio
wego katalogi, bibliografie, teksty kry
tyczne i literaturoznawcze, encyklope
die). Z niedowierzaniem przyjmują jed
nokierunkowo komunikowane informa
cje od dorosłych (zalecenia rodziców, 
oddziaływanie systemu wychowawcze
go), a ich księgozbiory prywatne są 
małe i zawierają przeważnie literaturę 
„rozrywkową”.

O wyżej przytaczanych właściwościach 
uczestnictwa młodych ludzi w kulturze li
terackiej często współdecydują czynniki 
społeczno-kulturalne, które nie mają bez
pośredniego związku z procesami obiegu 
literatury i obiegu wiedzy o literaturze.

Podwyższona intensywność cyrkulacji 
książek i informacji w koleżeńskich gru
pach nieformalnych zastępuje inne, typowe 
dla dorosłych, formy dostępu do książek. 
Zmniejsza to prawdopodobieństwo nieod
powiedniego wyboru oraz ogranicza zna
czenie indywidualnej orientacji w literatu
rze i niektórych mechanizmów pamięcio
wych.

Młody człowiek posiada zazwyczaj nie
wielkie środki finansowe, więc rzadko ku
puje sobie książki. Dodatkowym tego 
powodem jest duże ryzyko kupna nieodpo
wiedniej książki w przypadku, gdy młodzi 
ludzie nie posiadają dostatecznej znajo
mości literatury, dobrze rozwiniętych 
kompetencji literackich oraz nie potrafią 
korzystać z systemów pamięciowych kultu
ry literackiej.

Jak już wskazywaliśmy, dla młodego 
człowieka systemy pamięciowe kultury li
terackiej nie odgrywają większej roli. 
Zgodnie ze swymi ogólniejszymi orienta
cjami społeczno-kulturalnymi, preferuje on 
ten obieg informacji o książkach, którego 
podstawą są kontakty partnerskie czy ko
leżeńskie. Musimy sobie uświadomić, że te 
orientacje są dla niego najbardziej ekono
miczne, wymagają najmniej własnej inicja
tywy.

W początkowej fazie dojrzewania, której 
towarzyszy orientacja na kulturę literacką 
dorosłych, zbiorowe doświadczenie literac
kie i czytelnicze zastępuje względną nie
dojrzałość indywidualnych systemów orien
tacyjnych. Przy pomocy zwykłego groma
dzenia doświadczeń literackich rozwijają 
się zainteresowania literackie i orientacja 
młodego człowieka oraz jego znajomość 
literatury dorosłych. Jednocześnie dochodzi 
również do naturalnego zróżnicowania 
czytelników. Samorzutne organizowanie 
się młodzieży w małe, jednorodne pod 
względem wieku grupy (studenci, ucznio
wie) częściowo hamuje proces różnicowa
nia. Decyduje o tym specyficzna organiza
cja obiegu książek, której założeniem jest 
względna jednorodność czytelnicza grupy. 
Proces różnicowania ulega gwałtownie 
przyspieszeniu w momencie, gdy młody 
człowiek rozpoczyna pracę, zakłada rodzi
nę, wyprowadza się z domu rodziców.

Ograniczenie czasu wolnego oraz rozpa
danie się jednolitych grup młodzieży wy
wołują nagły postęp dyferencjacji. Po 
dziewiętnastym roku życia następuje druga 
faza procesu adaptacji młodego człowieka 
do literackiej kultury dorosłych.

(Tłumaczył: Peter Żak)
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EWA SAMONEK
BIBLIOTEKA CENTRALNA 
POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

Biblioteka Centralna_ _ _ _ _ _
Polskiego Związku Niewidomych

Już od trzech lat w nowym budynku, w 
nowych warunkach — Biblioteka Central
na Polskiego Związku Niewidomych roz
wija swoją pracę na rzecz ludzi, którym 
ich życiowa sytuacja uniemożliwiła czyta
nie książek za pomocą wzroku. Dawne, 
ciasne pomieszczenia Biblioteki nie sprzy
jały udostępnianiu książek oraz propago
waniu czytelnictwa wśród niewidomych.

Trudno pisać o Bibliotece Centralnej 
PZN bez krótkiej wzmianki o przeszłości 
czytelnictwa i bibliotek dla niewidomych. 
Do powstawania bibliotek i upowszechnia
nia czytelnictwa wśród ludzi pozbawio
nych możliwości widzenia przyczyniło się 
bez wątpienia zastosowanie przy druku 
książek pisma punktowego, którego twór
cą był żyjący w XIX w. Ludwik Braille. 
To genialne odkrycie niewidomego Fran
cuza, że tylko sześć wypukłych kropek 
(punktów) jest potrzebnych aby móc 
przedstawić każdy znak druku ludzi wi
dzących (czarnego druku) jest najprost
szym ze znanych systemów pisma niewi
domych, odczytywanego za pomocą doty
ku. Pierwsze biblioteki powstawały głów
nie przy szkołach dla niewidomych, po
tem dopiero zaczęły rozwijać się jako od
rębne placówki a ich księgozbiory były 
najczęściej kopiowane ręcznie. W Polsce 
dopiero w okresie międzywojennym^ zo
stały nagromadzone dwa większe księgo
zbiory: w bibliotece przy szkole dla dzie
ci niewidomych w Laskach i w bibliotece 
Towarzystwa „Latarnia” w Warszawie. Ten 
ostatni jednak podczas wojny został cał
kowicie zniszczony. W okresie międzywo
jennym pojawiły się na świecie inne jesz
cze oprócz książek drukowanych brajlem, 
formy przekazywania niewidomym tek
stów literackich. Były to najpierw płyty 
długogrająće z książkami mówionymi,^ a 
następnie taśmy magnetofonowe, które 
obecnie są łatwo dostępnym i popularnym 
sposobem korzystania przez niewidomych 
z książek.

Działalność wydawnicza i biblioteczna 
dla ludzi niewidomych rozwinęła się w 
Polsce dopiero po II wojnie światowej. 
Już w 1953 r. mogła rozpocząć swoją 
działalność Biblioteka Centralna Polskie
go Związku Niewidomych, na razie ze 
skromnym dorobkiem, który w kolejny^'' 
latach jej pracy wciąż się wzbogacał. W 
tym początkowym okresie w skład księ
gozbioru Biblioteki Centralnej PZN wcho
dziły propozycje zarówno w języku pol
skim, jak i w językach obcych, nuty braj

lowskie oraz materiały drukowane nor
malną czcionką, dotyczące problematyki 
niewidomych.

Oprócz Biblioteki’ Centralnej PZN po
wstały również biblioteki szkolne oraz je
dna samodzielna biblioteka przy spółdziel
ni niewidomych w Poznaniu. Biblioteka 
Centralna PZN sprawowała i nadal spra
wuje opiekę i nadzór z ramienia Związku 
nad całym bibiotekarstwem dla niewido
mych. W 1961 r. zostało utworzone przy 
Zarządzie Głównym PZN studio nagrań 
książki mówionej. Wówczas też powstał 
na terenie Biblioteki Centralnej dział ksią
żek mówionych. Początkowo książki były 
nagrywane na taśmach magnetofonowych 
typu szpulowego, ale od 1972 r. został 
wprowadzony kasetowy system nagrań. W 
1979 r. Bibliotece Centralnej nadano imię 
zasłużonego działacza i propagatora spraw 
niewidomych dra Włodzimierza Dolań- 
skiego. Obsługuje ona czytelników z te
renu całego kraju a nawet w nielicznych 
przypadkach także czytelników mieszka
jących w innych państwach. Zaopatrywa
nie w książki osób niewidomych mieszka
jących na terenie naszego kraju zaczynają 
przejmować biblioteki okręgowe, biblio
teki przy spółdzielniach pracy dla niewi
domych, punkty biblioteczne oraz zakła
dane od niedawna specjalne działy w bi
bliotekach publicznych większych miast 
wojewódzkich. Czytelnikom z Warszawy 
lub jej najbliższych okolic, książki są wy
pożyczane bezpośrednio w momencie zgło
szenia się do wypożyczalni. Natomiast po
zostałym czytelnikom (a tych jest więk
szość) książki są przesyłane za pośredni
ctwem poczty.

Taki charakter pracy stanowi o pew
nych różnicach organizacyjnych między 
naszą biblioteką, a ■ innymi bibliotekami. 
Oprócz indywidualnych czytelników Bi
blioteka Centralna PZN zaopatruje w 
książki również kółka czytelnicze. Są to 
grupy osób, które wspólnie czytają książ
ki. W Bibliotece Centralnej PZN oprócz 
działu książek brajlowskich i odrębnego 
książek mówionych, literatury tyflologicz- 
nej w czarnym druku (literatury zarówno 
polskiej jak i obcej traktującej o niewido
mych) istnieje także muzeum eksponatów 
tyflologicznych, a organizowana aktualnie 

Zwystawa „Świat dzieci niewidomych” 
wzbudza duże zainteresowanie. Dział 
książek brajlowskich gromadzi wyłącznie 
pozycje drukowane pismem punktowym. 
Są to przeważnie książki w języku pol
skim, lecz w skład księgozbioru wchodzą 
również pozycje wydane w językach ob
cych. Oprócz literatury pięknej i popular
nonaukowej (1554 tytułów) są podręczniki 
(198) czasopisma i wydawnictwa muzycz
ne (857) oraz książki obcojęzyczne (511). 
Istnieje opinia, że pewnym mankamentem 
książek brajlowskich jest znaczna ich ob
jętość w porównaniu z wydawnictwami 
czarnodrukowymi oraz fakt, że wskutek 
wielokrotnego ich czytania ulega zniszcze-
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niu wypukłość druku, co powoduje trud
ności w dotykowym odczytywaniu tekstu.

Również czytanie książek brajlowskich 
wymaga nie tylko dobrej znajomości za
sad tego pisma, ale też pewnej biegłości 
w posługiwaniu się nim. Fakt ten kompli
kuje korzystanie z książek brajlowskich 
osobom, które utraciły wzrok stosunkowo 
niedawno i również niedawno czytały 
książki z czarnym drukiem.

Dział książek mówionych istnieje zaled
wie od kilkunastu lat, od momentu, gdy 
Studio Nagrań PZN rozpoczęło nagrywa
nie książek na taśmach magnetofono
wych. Księgozbiór pozycji mówionych li
czy obecnie około 1100 tytułów. Jest to 
głównie literatura piękna, podręczniki do 
nauki języków obcych oraz pozycje popu
larnonaukowe. Oprócz beletrystyki coraz 
więcej przybywa nagrywanej poezji, a na
wet literatury dziecięcej jak: „Kubuś Pu
chatek”, „Chatka Puchatka”, „Alicja w 
krainie czarów”. Jedna z książek a mia
nowicie „Faraon” B. Prusa została rów
nież nagrana w języku esperanto, zaś kil
ka innych jak: „Miłość nie jedno ma 
imię”, „Grek Zorba”, wspomnienia Elżbie
ty Barszczewskiej o Warszawie” — zo-. 
stały wzbogacone fragmentami muzyczny
mi.

Poczynania te uatrakcyjniają księgo
zbiór, zaś czytelnicy życzą sobie, aby ta
kich nagrań było jeszcze więcej. Więk
szość książek jest nagrywana przez zna
nych i łubianych lektorów lub aktoró?.. 
Dotychczas starano się nie dublować 
grywania określonych tytułów z brajlow
skim wydaniem tej samej książki. Jednak 
w wyniku ogromnego zainteresowania 
wśród naszych czytelników książkami mó
wionymi, zasada ta nie będzie rygorysty
cznie traktowana przy sporządzaniu pla
nów wydawniczych. Zwłaszcza, że zainte
resowanie książkami brajlowskimi w po
równaniu z książkami mówionymi jest 
znacznie mniejsze. Szybko powiększa się 
liczba osób czytających książki mówione 
oraz wzrasta liczba wypożyczeń.

Grupa czytelników książek brajlowskich 
wynosi ok. 500 osób — zaś książek mó
wionych ponad 1700. Jedną z przyczyn 
wydaje się być dostępność magnetofonów. 
Magnetofony to jedna z wielu form pomo
cy rehabilitacyjnej, jakiej udziela Zwią
zek swoim członkom. Pewna liczba nowo 
zapisujących się do. Biblioteki czytelni
ków, to osoby, które stopniowo tracą lub 
stosunkowo niedawno utraciły wzrok. 
Książka mówiona dla tych ludzi ma szcze
gólną wartość. Biblioteka Centralna PZN 
popularyzuje czytelnictwo wśród ludzi, 
którym los utrudnia możliwości dostępu 
do książek. Istotne jest to, że populary
zacją czytelnictwa zajmują się osoby bę
dące w podobnej sytuacji. W dziale ksią
żek brajlowskich jak i mówionych biblio
tekarzami są osoby niewidome. Samo
dzielne wykonywanie czynności zawodo
wych jest możliwe dzięki zamieszczaniu

oznaczeń księgozbioru w czarnym druku 
oraz w brajlu. Cała dokumentacja biblio
teczna (oprócz księgi inwentarzowej) pro
wadzona jest również w brajlu.

Organizacja bibliotekarstwa brajlow
skiego oraz system pracy zostały oparte 
na wzorach obowiązujących w całym bi
bliotekarstwie. Interesującą i zarazem 
oryginalną formę dokumentacji w naszej 
Bibliotece stanowią tzw. karty życzeń.’Są 
to specjalnie przygotowane karty reje
stracyjne książki w celu uniknięcia po
nownych wypożyczeń. Zgodnie z regula
minem (dotyczy to czytelników' wypoży
czających książki za pośrednictwem pocz
ty) czytelnicy zobowiązani są do podawa
nia obszerniejszych list z tytułami ksią
żek, jakie chcieliby najchętniej przeczy
tać. Ponadto książki przesyłane czytelni
kom typowane są niekiedy przez bibliote
karza. Czytelnicy, którzy wypożyczają 
książki osobiście mają możliwość dysku
towania z bibliotekarzem o książkach 
przeczytanych wcześniej lub aktualnie wy
pożyczanych. Z naszych obserwacji wyni
ka, że czytelnicy bardzo sobie cenią tego 
rodzaju kontakty z bibliotekarzem. In
formacji o książkach czytelnicy mogą po
szukiwać w najnowszym wydaniu katalo
gu, w informatorach książkowych (wyda
wanych zarówno brajlem jak i nagrywa
nych na taśmach magnetofonowych), w 
prasie brajlowskiej; gdzie zamieszczane są 
recenzje o książkach. Czytelnictwo prasy 
brajlowskiej i czasopism dźwiękowych 
cieszy się wśród naszych czytelników du
żym zainteresowaniem. Ukazujące się tyl
ko dwa czasopisma dźwiękowe to zbyt 
mało, aby pod tym względem zaspokoić 
potrzeby czytelników. Bibliotekarze, pra
cujący w działach książek brajlowskich i 
książek mówionych, są w różnym wieku, 
przeważają jednak młodzi ludzie, mający 
rozmaite wykształcenia oraz swoje pry
watne życie, dom, rodzinę, życiowe plany 
i ambicje. Wszyscy oni dążą do tego, aby 
działalność Biblioteki była pożyteczna dla 
ludzi, którzy czekają na nasze książki. 
Biblioteka Centralna PZN otrzymała co 
prawda nowy lokal, ale nie wydaje się 
on zbyt funkcjonalny. Niektóre z pomiesz
czeń, jak chociażby magazyny książek, oka
zały się już zbyt ciasne. Czytelnia i wypo
życzalnia sią pomieszczeniami przechodni
mi dla pracowników, jak i czytelników. U- 
trudnia to pracę i przyczynia _ się do pa
nującego wciąż hałasu. Natomiast właści
wym rozwiązaniem są dźwiękoszczelne 
kabiny przeznaczone do głośnego czyta
nia. W wypożyczalni książek mówionych 
okienko służące do przyjmowania i wy
dawania książek jest za małe.

Biblioteka Centralna PZN powinna pro
wadzić rozpoznanie potrzeb i zaintereso
wań swoich czytelników. Wiedza o^ czytel
nictwie niewidomych mogła by być wyko
rzystana w planowaniu form pracy o cha
rakterze biblioterapeutycznym.
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ZBIGNIEW ŻMIGRODZKI
BIBLIOTEKA POLITECHNIKI — CZĘSTOCHOWA

RACJONALIZACJA 
PRACY BIBLIOTECZNEJ

Ciągły wzrost zadań bibliotek związany 
z rozbudową ich funkcji informacyjnej i 
kulturalno-oświatowej oraz naukowo-dy
daktycznej, a także — bardzo daleko idą
cym zróżnicowaniem gromadzonych i udo
stępnianych dokumentów, spowodował za
interesowanie bibliotekarzy środkami 
technicznymi i organizacyjnymi, mogących 
pomóc w opanowaniu niełatwej sytuacji, 
w przyśpieszeniu i udoskonaleniu procesów 
pracy, w podniesieniu efektów działania na 
rzecz różnych kategorii użytkowników. 
Ścisła wzajemny zależność techniki i orga
nizacji jako metod unowocześniania biblio
tek, nie budząca zresztą nigdy wątpliwości, 
stała się szczególnie wyraźna w ostatnim 
dziesięcioleciu, gdy można już było z pew
nej perspektywy dokonać bilansu ekono
micznego nowych systemów biblioteczno- 
-informacyjnych w różnych krajach.

Zmiany w organizacji pracy muszą po
przedzać wprowadzenie nowej technologii 
(mechanizacji, automatyzacji) w bibliotece. 
Niezależnie od tego, mają one wartość sa
moistną, gdy chodzi wyłącznie o uzyskanie 
dodatkowego potencjału, wzmożenie „sił 
wytwórczych” biblioteki, która zamierza- — 
przy tradycyjnym trybie działalności i nie 
zwiększonych zasadniczo zasobach środków 
— utrzymać, a nawet rozszerzyć zakres 
swoich świadczeń dla społeczeństwa.

Mówiąc o racjonalizacji pracy, mamy 
zwykle na myśli ten właśnie cel postępo
wania — intensyfikację, której założeniem 
jest ekonomizacja czynności, ich maksy
malne usprawnienie dla oszczędności czasu, 
nakładu sił i środków, aby uzyskane w ten 
sposób rezerwy przeznaczyć do wykonania 
najważniejszych prac, którym grozi całko
wite niepodjęcie, zaniechanie czy opóźnie
nie.

Historia bibliotek obfituje w przykłady 
uwieńczonych powodzeniem koncepcji ra- 
cjonalizacyjnych, od doraźnych poczynań 
do szeroko zakrojonych reorganizacji, u 
których podstaw znalazły się badania pro
cesu pracy. Nowe elementy we współcze
snym pojmowaniu racjonalizacji pracy 
bibliotekarskiej stanowią: wyraźne powią
zania z teorią naukowej organizacji pracy, 
stosowanie w badaniach jej metod, akcen
towanie postulatów oszczędności i opłacal
ności w szafowaniu środkami materialnymi 
i kadrowymi oraz imperatywu prawidło
wego kierowania ludźmi w procesie pracy.

Obserwując liczne inicjatywy w bibliote
karstwie światowym, dotyczące tej proble
matyki: badania i ekspertyzy, akcje w skali

krajowej i międzynarodowej, konferencje 
naukowe, różne układy współpracy, dzia
łania unifikacyjne — trudno się jednak 
oprzeć wrażeniu, że realne osiągnięcia, 
uzyskane przez placówki biblioteczno-in- 
formacyjne w zakresie udoskonalenia orga
nizacji pracy są niewspółmierne do tak 
szeroko zakrojonej refleksji teoretycznej. 
Szczególnie dotyczy to tzw. intensyfikacji, 
obejmującej efekty czysto organizacyjne, 
nie wspierane przez specjalne nakłady fi
nansowe, inwestycje, nowoczesną aparatu
rę, rozbudowany personel. Większość suk
cesów, odniesionych przez biblioteki, ośrod
ki informacji, systemy i serwisy ma u 
swoich podstaw ten właśnie materialny 
czynnik, choć niechętnie się o tym na ogół 
wspomina.

Budzi się wobec tego pytanie, czy i do 
jakiego stopnia możliwe i skuteczne są 
działania racjonalizacyjne, ograniczające 
się do korzystania z istniejących środków, 
jakie okoliczności je utrudniają, jakie wa
runki mogłyby sprzyjać ich rozwinięciu.

Przy próbie odpowiedzi należy zwrócić 
uwagę na potrzebę bardziej złożonego spoj
rzenia na sprawy racjonalizacji. Nie są one 
bynajmniej tak proste i oczywiste, jak się 
to z pozoru wydaje, i nie wyrażają się 
sylogizmem: jeżeli dokonamy racjonaliza
cji, to osiągniemy oczekiwane efekty. Pod
stawowa trudność tkwi w apriorycznym 
określeniu, co jest rzeczywistą racjonaliza
cją, a co stanowi tylko jej formalną atrapę: 
1 rprawnienie przynosi korzyść jednostron- 
n.), np. ułatwia pracę bibliotekarzowi, ale 
obciąża użytkownika, a czasem jeszcze do
datkowo utrudnia lub w ogóle uniemożli
wia pewne dalsze czynności (np. kontrolne). 
Klasycznym przykładem jest tu wprowa
dzona przez pocztę zmiana systemu ewi
dencji przesyłek poleconych. Usprawnienie 
może też zapowiadać korzyść, która okaże 
się pozorna: np. w wyniku analizy syste
mowej postanowiono w pewnej bibliotece 
znieść stanowisko kontroli bibliograficznej 
i bibliotecznej zleceń na reprodukcje, po
wierzając te czynności pracowni fototech
nicznej, co miało ten skutek, że reklamacje 
w wyniku popełnionych błędów przyniosły 
więcej strat czasu pracy niż wynosiły ko
rzyści z uproszczenia jej toku. Takich 
przykładów każdy mógłby wymienić wię
cej. Trzeba poza tym pamiętać o jednej z 
głównycl;i zasad nauki organizacji, która 
mówi, że nie ma rozwiązań idealnych, i 
przyjmując któreś z nich trzeba dobrze 
zdawać sobie sprawę ze wszelkich skutków, 
jakie mogą nastąpić, także i niepożąda
nych.

Do pomyślnego rozwoju racjonalizacji 
niezbędne są określone warunki, do któ
rych należą:
• dysponowanie pewną rezerwą czasu 

pracy i środków kadrowych na analizę 
struktury i czynności placówki oraz po
trzeb jej użytkowników;

• właściwy styl zarządzania i odpowiada
jące mu prawidłowe stosunki w zespole
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pracowniczym: zaangażowanie zawodo
we, koleżeństwo;

• dostosowanie zadań, stawianych insty
tucji i zespołowi pracowników do przy-, 
jętego zakresu obowiązków, kompeten
cji i realnych możliwości (zadania 
wykraczające poza nie rozbijają struk
turę organizacyjną placówki i znie
kształcają hierarchię jej celów, ponadto 
— demoralizują pracowników);

• wyznaczenie działaniom racjonalizacyj-

nym w skali pojedynczej placówki na
leżytej relacji w odniesieniu do działań 
w skali sieci czy kraju: tym pierwszym- 
muszą towarzyszyć drugie, efekty pierw
szych i drugich pozostają w ścisłej za
leżności;

• uwzględnienie faktu, że istnieje wyzna- 
czalna przez splot warunków granica 
intensyfikacji, poza którą liczą się środ
ki materialne i kadrowe, których roz
sądne użycie wspiera i warunkuje kon
tynuowanie działań racjonalizacyjnych.

Sprawy
do załatwienia

10 grudnia 1978 r. odbyło się, pierwsze w 
nowej kadencji posiedzenie Sekcji Biblio
tek Publicznych i Związkowych SBP po
święcone przedyskutowaniu i zatwierdze
niu planu pracy Sekcji na lata 1980—1982. 
Poza kolegami zaproszonymi do udziału w 
pracy Sekcji, w posiedzeniu wzięli udział: 
I wiceprzewodnicząca ZG SBP — Janina 
Cygańska, przedstawiciele Departamen
tu Bibliotek, Domów Kultury i Działalno
ści Społeczno-Kulturalnej MKiS — Halina 
Kamińska i Lucjan Biliński oraz 
Jerzy Maj z Instytutu Książki i Czytel
nictwa Biblioteki Narodowej.

Wybrano 7 tematów wokół których Sek
cja skupi swoją uwagę w najbliższych 3 
latach. Są to głównie zagadnienia organi
zacji bibliotek w skali krajowej oraz pod
stawy prawne ich pracy.

Najważniejszym problemem, którym 
Sekcja zamierza się zająć jest organizacja 
zakupów nowości wydawniczych i ich 
opracowywania w bibliotekach. Jest to pię
ta achillesowa całego naszego bibliotekar
stwa. Biblioteki polskie (nie tylko publicz
ne) zakupują książki w poszczególnych 
księgarniach na podobnych zasadach jak 
klienci indywidualni i następnie opracowu
ją je. Taki tok postępownia, przy ilościowo 
rozwini^ych sieciach bibliotecznych, jest 
marnotrawstwem energii ludzkiej, dają
cym efekty niewspółmiernie małe w sto
sunku do nakładu pracy i kosztów. Sekcja 
proponuje więc powołanie w obrębie PP 
„Składnica Księgarska” (w skali krajowej) 
i PP „Dom Książki” w województwach wy
specjalizowanych komórek odpowiedzial
nych za zaopatrzenie bibliotek w książki 
oraz częściowe ich opracowywanie (klasy
fikacja i katalogowanie).

Drugim tematem, którym Sekcja zamie
rza się zająć jest powołanie centralnego 
gabinetu metodycznego bibliotek. Zadaniem 
jego byłoby:
a) doskonalenie organizacji wewnętrznej 

bibliotek i sprawności poszczególnych 
procesów bibliotecznych.

b) inicjowanie i koordynowanie produkcji 
sprzętu bibliotecznego oraz opracowy
wanie pomocy metodycznych i biblio
graficznych,

c) upowszechnienie doświadczeń bibliotek 
w zakresie organizacji pracy.

Inicjatywy podejmowane w tych dzie
dzinach przez Departament Bibliotek, Do
mów Kultury i Działalności Społeczno- 
-Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Sztuki 
oraz Instytutu Książki i Czytelnictwa są z 
powodu szczupłości personelu i braku od
powiedniej bazy organizacyjnej sporadycz
ne i przez to mało skuteczne. Z koniecz
ności wszystkim co dotyczy działania bi
bliotek muszą się zajmować kierownicy i 
personel poszczególnych bibliotek, co wiąże 
się — podobnie jak w zakresie organizacji 
zakupu i opracowywania książek z dużym 
trwonieniem czasu i energii ludzkiej oraz 
środków materialnych. Powołanie gabinetu 
wydaj e się możliwe w obecnych warun
kach. Koszt tego przedsięwzięcia jest pro
porcjonalnie do przewidywanych korzyści 
niewielki. Celowe wydaje się ulokowanie 
gabinetu w Bibliotece Narodowej, na pra
wach samodzielnej komórki organizacyjnej 
lub zakładu w strukturze Instytutu Książ
ki i Czytelnictwa.

Sekcja zamierza podjąć — we współpra
cy z Referatem Socjalno-bytowym ZG SBP 
— wybrane problemy zatrudnienia i płac 
w bibliotekach publicznych. Istnieje pilna 
potrzeba opracowania przepisów wykonaw
czych zapewniających wdrożenie Zarządze
nia Nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z 28 
marca 1978 r. w sprawie norm zatrudnienia 
w bibliotekach. Porównanie ustalonych 
norm z faktycznym zatrudnieniem w po
szczególnych województwach i w bibliote
kach ujawnia duże dysproporcje. Istnieje 
także potrzeba bliższego sprecyzowania 
wielu szczegółowszych spraw związanych 
z normami. Dalsza sprarwa do załatwienia 
to ustalenie zasad przydziału personelu 
dla nowo organizowanych bibliotek. Z my
ślą o przyszłej siatce płac przeanalizowane 
zostaną aktualnie obowiązujące zasady 
kwalifikowania na poszczególne stanowiska 
biblioteczne w zależności od wykształcenia 
i stażu pracy. Zgłoszono propozycje wpro
wadzenia wymagań posiadania kwalifika
cji zawodowych na stanowiska: biblioteka
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rza, st. bibliotekarza i kustosza oraz skró
cenia stażu pracy przy kwalifikowaniu na 
stanowisko bibliotekarza.

Za jedną z ważniejszych spraw uznano 
organizację pracy i doskonalenia działal
ności bibliotek publicznych w średnich i 
dużych miastach. Pobieżna znajomość za
gadnienia wskazuje na występujące dys
proporcje w sieci i czytelnictwie między 
poszczególnymi miastami oraz ogólny nie
dorozwój sieci placówek przy jednocze
snym żywiołowym i nie zawsze racjonal
nym jej kształtowaniu. Postulowano więc 
zorganizowanie specjalnej konferencji po
przedzonej szczegółowym przebadaniem 
niektórych problemów związanych z orga
nizacją bibliotek w miastach.

Członkowie Sekcji uznali, że należy się 
również zająć zbadaniem form doskonale
nia pracy punktów bibliotecznych, proble
mami związanymi z wprowadzeniem do 
obsługi bibliotecznej mieszkańców wsi bi- 
bliobusów oraz działaniami mającymi na 
celu zacieśnienie współpracy między bi
bliotekami publicznymi i szkolnymi. Bardzo 
powoli — i bardzo rozmaicie w poszcze
gólnych regionach — realizowany jest 
wysuwany od dawna postulat wzmocnienia 
bibliotek gminnych. Rozpatrzone zostaną

w związku z tym propozycje działań zmie
rzających do przyśpieszenia tego procesu.

Sekcja podejmuje również — w ścisłej 
współpracy z CRZZ — działania mające 
na celu polepszenie obsługi bibliotecznej 
załóg zakładów pracy i mieszkańców hoteli 
robotniczych. Redukcja liczby bibliotek 
związkowych przybiera rozmiary niepoko
jące, szczególnie w warunkach niedoroz
woju sieci bibliotek publicznych w mia
stach.

Problematyka ujęta w planie pracy Sek
cji będzie realizowana w postaci: eksper
tyz, postulatów, propozycji programów 
adresowanych do Zarządu Głównego SBP 
oraz innych instancji odpowiadających za 
politykę biblioteczną w kraju. Przewiduje 
się również zorganizowanie kilku konfe
rencji problemowych dla aktywu SBP i 
przedstawicieli zainteresowanych bibliotek. 
Liczymy na opiekę merytoryczną i pomoc 
materialną ze strony tak ZG SBP, jak 
również Ministerstwa Kultury i Sztuki, In
stytutu Książki i Czytelnictwa oraz CRZZ 
— zdając sobie sprawę, że tylko przy ich 
życzliwej pomocy plan pracy będzie mógł 
być chociaż w części zrealizowany.

Jan Burakowski

SEMINARIUM DLA KIEROWNIKÓW DZIAŁÓW IHSTRUKCYJND—METODYCZNYCH
W dniach od 26 do 29 lutego br. odbyło 

się w Państwowym Ośrodku Kształcenia 
Bibliotekarzy w Jarocinie seminarium dla 
kierowników działów instrukcyjno-meto
dycznych Wojewódzkich Bibliotek Publicz
nych, poświęcone bibliotekom publicznym 
i czytelnictwu powszechnemu. W pierw
szym dniu obrad uczestnicy wysłuchali 
referatów: Edwarda Palińskiego na 
temat: „Kierunki dalszego rozwoju biblio
tek”, Jadwigi Kołodziejskiej: „Sieć 
bibliotek publicznych w nowym podziale 
administracyjnym — wybrane zagadnienia 
organizacyjne”, oraz Witolda S t a n к i e- 
vj>icza: „Polityka kulturalna w świetle 
uchwał VIII Zjazdu PZPR”.

Po dyskusji i zakończeniu obrad pierw
szego dnia seminarium, pracownicy Insty
tutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Na
rodowej przeprowadzili wśród uczestników 
ankietę, której celem było zebranie uwag 
i wniosków dotyczących działalności in
strukcyjno-metodycznej prowadzonej w 
wojewódzkich bibliotekach publicznych. W 
drugim dniu seminarium wysłuchano re
feratów: Janusza Ankudowicza: „Ana
liza stanu czytelnictwa w Polsce”, Witolda 
A d a m c a: „Sytuacja wydawnicza książki 
w Polsce — odbiorcy indywidualni i zbio
rowi”, Jana Litwinowa: „Współczesna 
literatura radziecka”. Pod koniec drugiego 
dnia przeprowadzono ankietę, w której

uczestnicy seminarium mogli określić swo
je zainteresowania czytelnicze i wypowie
dzieć się na temat percepcji różnych 
gatunków literackich. Ankieta była frag
mentem większych badań czytelniczych 
prowadzonych przez Instytut Książki i 
Czytelnictwa. Trzeciego dnia obrad swoje 
referaty przedstawili: Jadwiga Koło
dziejska — „Organizacja działów in
strukcyjno-metodycznych wojewódzkich 
bibliotek publicznych: stan i postulaty”, 
Krystyna Kuźmińska: „Organizacja, 
zadania i metodyka pracy w dziale instruk
cyjno-metodycznym”, Danuta Ostaszew
ska: „Zadania w dziedzinie kształcenia i 
doskonalenia zawodowego bibliotekarzy”, 
Juliusz Bernard: „Aktualny stan prze
pisów prawnych dotyczących uprawnień 
bibliotekarzy”, Mieczysław Mazurkie
wicz: „Kwalifikacje zawodowe instruk
torów”.

Następnego dnia uczestnicy seminarium 
mogli obejrzeć interesujący pokaz form 
pracy w dziedzinie szkolenia i pracy z czy
telnikiem — prowadzony przez Artura 
Lenczows kiego i Jarosława Rząsę. 
Seminarium zakończyła dyskusja, w wyni
ku której sformułowano szereg postulatów, ' 
między innymi:
1. Podkreślono celowość organizowania 

konferencji, spotkań i seminariów dla 
kierowników działów instrukcyjno-me-
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todycznych, postulowano organizowanie 
takich spotkań dwa razy w roku.
W' bieżącym roku druga konferencja 
kierowników działów instrukcyjno-me
todycznych odbędzie się jesienią w Opo
lu. Tematem obrad będzie doskonalenie 
struktur organizacyjnych działów in
strukcyjno-metodycznych oraz progra
mowanie i planowanie pracy. 
Zorganizowanie w br. w Szczecinie lub 
Gdańsku seminarium poświęconego do
skonaleniu kształcenia instruktorów. 
Organizowanie seminariów szkolenio
wych międzywojewódzkich, których te
maty byłyby -Zgodne z problematyką 
realizowaną w poszczególnych rejonach 
(np. wspólne seminarium dla Szczecina, 
Koszalina i Słupska, dla Lublina, Za
mościa i Chełma)..
Opublikowanie w formie zarządzenia 
Ministerstwa Kultury i Sztuki wytycz
nych w sprawie działalności bibliotek 
publicznych stopnia wojewódzkiego na

rzecz bibliotek publicznych niższego 
stopnia organizacyjnego oraz bibliotek 
niektórych innych sieci bibliotecznych. 
Zobowiązanie przez MKiS instytucji 
wydawniczych do publikowania skryp
tów i pomocy naukowych, jak również 
spowodowanie przekazywania ich eg
zemplarza obowiązkowego do działów 
instrukcyjno-metodycznych wszystkich 
WBP.
Propagowanie działalności instrukcyjno- 
-metodycznej na łamach prasy zawodo
wej i społeczno-kulturalnej.
Zorganizowanie przez Instytut Książki 
i Czytelnictwa BN konwersatorium dla 
pracowników działów instrukcyjno-me
todycznych na temat metodyki badań 
czytelnictwa.
Wprowadzenie, w ramach szkolenia» za
wodowego, seminariów poświęconych 
wymianie doświadczeń.

Iwona Łukijaniuk

WPRZEGLĄD 
d piśmiennictwa

SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIE

Spór w sprawie selekcji księgozbiorów. Księgarskie usprawnienia w obrocie 
książką. Co zrobiono w zakresie realizacji koncepcji Narodowego Zasobu 

Bibliotecznego.
Dyskusja na temat selekcji księgozbio

rów, po artykule Teresy Kobie pt. „Czy
stka” (Polityka nr 44/79), przybrała szersze 
kręgi. Zamieszczone zostało przede wszy
stkim wyjaśnienie dyrekcji Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Częstochowie do
tyczące, opisanej w wymienionym artykule, 
selekcji księgozbiorów w Gminnej Biblio
tece Publicznej w Olsztynie.

Z zamieszczonego w numerze 5/80 Poli
tyki wyjaśnienia wynika, że z półek Gmin
nej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 
wyłączone zostały przede wszystkim mocno 
zaczytane książki dziecięco-młodzieżowe 
oraz zdekompletowane lektury szkolne, 
kwalifikujące się do magazynu druków 
zbędnych celem uzupełnienia o brakujące 
tomy. Końcowy rezultat prac selekcyjnych 
był taki, że wyznaczona do tych spraw ko
misja część książek przeznaczyła na ma
kulaturę, a resztę dla Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej w Częstochowie — do 
skompletowania. Stwierdzenie to zaprzecza 
informacji podanej w artykule pt. „Czyst
ka”, jakoby na skutek dziennikarskiej in
terwencji przeznaczone na makulaturę

książki wróciły na półki Gminnej Bibliote
ki Publicznej w Olsztynie.

Po wyjaśnieniu dyrekcji WBP w Często
chowie zabrała ponownie głos red. Teresa 
Kobie (w tym samym numerze Polityki w 
rubryce „Listy do Redakcji”) podtrzymując 
główne tezy swego artykułu.

Wiele interesujących uwag na temat se
lekcji sformułował Jacek Wojciechow
ski w korespondencji „Wtórny obieg 
książki” (Zycie Literackie nr 6/80). Autor 
artykułu stwierdza, że nasi bibliotekarze 
uciekają się do selekcji rzadko i niechętnie, 
w odróżnieniu do bibliotek zagranicznych, 
gdzie usuwa się bardzo dużo książek (czę
sto liczba usuniętych książek jest tu równa 
liczbie książek pochodzących z zakupu). 
Zgodnie z przepisami usuwa się w naszych 
bibliotekach jedynie książki zniszczone 
oraz pozycje o treści przestarzałej, stąd nie 
może być mowy o legalizacji wyrzucania 
dzieł uznanych, ani nawet takich, wobec 
których opinie są podzielone — pisze J. 
Wojciechowski dodając, że ostateczne de
cyzje w sprawie usunięcia książek z biblio
tek następują po licznych konsultacjach.
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Żyjemy w epoce prawdziwego zalewu teks
tów drukowanych, których liczba wzrasta 
w postępie geometrycznym, stąd ich selek
cja i usuwanie ze zbiorów bibliotecznych 
jest koniecznością.

Końcowa część uwag J. Wojciechowskie
go dotyczy zakupu książek dawniej wyda
nych, oferowanych przez osoby prywatne. 
Poruszając ten problem podkreśla on zde
cydowanie, że istnieje wiele powodów, dla 
których biblioteki nie powinny przyjmować 
tego rodzaju książek, poza nielicznymi wy
jątkami. Tytuły, które prywatni właściciele 
proponują bibliotekom są z reguły już w 
nadmiernej ilości egzemplarzy w bibliote
kach, na które nie reflektują także anty
kwariaty.

Na plan pierwszy wysuwa się więc zakup 
książek na rynku księgarskim, który w 
ostatnich latach przeżywa dość poważne 
trudności. Kok 1979 nie był dla księgarstwa 
łatwy z powodu niedoboru książek i trud
ności transportowych — stwierdził Kazi
mierz Majerowie z, dyrektor Zjedno
czenia Księgarstwa w ro'2mowie zatytuło
wanej „Skrócić drogę książki” {Trybuna 
Ludu nr 32/80). z redaktorem W. Kicińskim.

Główne starania księgarzy dotyczą skró
cenia czasu obiegu książki od drukarni do 
czytelnika i eliminowaniu ogniw pośred
nich na tej drodze. Postanowiono w związ
ku z tym stworzyć system bezpośredniego 
wysyłania części książek z drukarni do 
dużych i średnich placówek księgarskich, 
bez pośrednictwa składnic. W ten sposób 
wyeliminowano czasochłonne i materiało- 
chłonne przekazywanie i przeadresowywa- 
nie paczek z książkami. Tym systemem 
objęto na początku przede wszystkim po
zycje wysokonakładowe, np. serię „Książka 
dla każdego”. Drugim, ważnym odcinkiem 
usprawnień księgarstwa są antykwariaty. 
Dyr K. Majerowicz poinformował, że do
konano istotnych zmian organizacyjnych 
w handlu antykwarycznym, zwiększyła się 
ilość antykwariatów i działań antykwarycz
nych w księgarniach ogólnoasortymento- 
wych. W związku z odczuwanym od wielu 
lat. brakiem fachowców, uruchomiono na 
Uniwersytecie Warszawskim studium 
kształcenia antykwariuszy (w bieżącym

roku akademickim kształcą się tu w zde
cydowanej większości osoby pracujące w 
handlu antykwarycznym).

Należy przypuszczać, że przy obecnym 
niedoborze książek na rynku księgarskim 
wzrośnie jeszcze bardziej obrót książką 
antykwaryczną.

Przedmiotem zainteresowań większości 
bibliotek są szczególnie wartościowe książki 
antykwaryczne, których zakup mógłby choć 
częściowo wypełnić powstałe w wyniku 
wojny i okupacji ubytki cenniejszych księ
gozbiorów. Ma to aktualnie wyjątkowo du
że znaczenie w związku z realizacją kon
cepcji Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

W artykule (hs) pt. „Czym jest Narodo
wy Zasób Biblioteczny” {Głos Pracy nr 
62/80) znajdujemy szereg informacji na te
mat dwuletnich działań zmierzających do 
pełnej realizacji koncepcji NZB. Do istot
nych prac przygotowawczych zaliczono 
m.in, zorganizowanie w Bibliotece Jagiel
lońskiej w Krakowie kursu na temat opra
cowywania starych druków i postępowania 
ze starą książką,' przygotowywany jest tak
że na ten temat odpowiedni poradnik 
metodyczny; w przygotowaniu znajduje się 
też „Vademecum konserwacji książki dla 
bibliotekarzy”; finalizowane są prace nad 
centralną informacją o zbiorach rękopi
śmiennych bibliotek i muzeów w Polsce; 
zawarto porozumienie zainteresowanych 
bibliotek naukowych w sprawie wspólnej 
ewidencji rękopiśmiennych pamiętników; 
poważnym przedsięwzięciem ze strony Bi
blioteki Narodowej w Warszawie było 
przygotowanie do wydania serii pt. „Za
bytki polskiej kartografii”.

W przyszłym roku planowana jest 
wspólna wystawa Biblioteki Narodowej, 
Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Zakła
du Narodowego im. Ossolińskich pt. „Lite
ratura polska w autografach”. Będzie to 
kontynuacja ekspozycji pt. „Skarby kultu
ry narodowej”, której otwarcie zbiegło się 
z konferencją poświęconą dyskusji na te
mat projektu Narodowego Zasobu Biblio
tecznego.
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Godło bibliofila*

w popularnonaukowej serii: „Książki o 
Książce” ukazała się praca M.J. Wojcie
chowskiego: Ekslibris godło bibliofila. 
Powitali ją wszyscy miłośnicy znaków 
książkowych, tak zbieracze, jak i wyko
nawcy, ponieważ rzadko ukazują się u 
nas prace z tej dziedziny.

W kilkunastu szkicach przedstawił Autor 
dzieje ekslibrisów w Polsce: techniki ich 
wykonania, występujące na nich wyobra
żenia, itp. Osobne rozdziały poświęcił też 
twórcom i zbieraczom znaków książko
wych. Praca opatrzona jest słownikiem ter
minologicznym, bibliografią oraz indeksem 
osób. Całość wydana jest starannie, na do
brym papierze, choć do jakości niektórych 
reprodukcji można mieć poważne, zastrze
żenia. Lektura książki M.J. Wojciechow
skiego nasunęła mi garść trwag, którymi 
pragnę się podzielić.

Pisze Autor (s. 19), że we współczesnym 
„ekslibrisie o treści abstrakcyjnej brak 
wymogów stawianych znakowi własnościo
wemu, nie charakteryzuje (on) bowiem 
właściciela...” Otóż dawne, tradycyjne na
pisowe czy herbowe ekslibrisy też przecież 
nie spełniały tych wymogów. Zasadnicza 
różnica między dawnymi o współczesnymi 
ekslibrisami leży nie w tematyce. Dawne 
ekslibrisy spełniały właściwe funkcje zna
ku własności, zamawiano je głównie (jeśli 
nie wyłącznie) do oznakowania książek; 
dzisiejsze natomiast wyjątkowo są wkle
jane do książek, tworzy się je głównie w 
celach kolekcjonerskich, jako materiał wy
mienny. Nierzadko też wykonują je ar
tyści w kilku jedynie egzemplarzach jako 
upominki.

Tematyka współczesnych ekslibrisów do
stosowana jest bardziej do mody zbiera
ckiej aniżeli do konkretnych zainteresowań 
właściciela znaków książkowych. Stąd bu
dzi zastrzeżenie wypowiedź Autora (s. 18), 
że „ekslibris związany jest z naukowymi, 
kulturalnymi i artystycznymi zaintereso
waniami właściciela księgozbioru”.

Oczywiście istnieją również wyjątki.
Trudno się zgodzić z twierdzeniem Auto

ra <s. 19), że najpopularniejszą tematyką 
w ekslibrisach są widoki-krajobrazy. Za
raz po nich wymienione zostały ekslibrisy 
o tematyce muzycznej, którym poświęcił 
Autor ponad 40 wierszy, gdy „najpopular- 
niejszym-widokowym” jedynie 16 wierszy. 
Czyżby na tej. podstawie należało sądzić, 
że mamy w kraju aż tylu miłośników mu
zyki i bibliotek muzycznych?

Wydaje mi się, że najpopularniejszymi 
znakami książkowymi nadal pozostają ek
slibrisy napisowe (drukowane)- używane w 
wielu rodzajach przez wszystkie niemal

* Wojciecho-wskł Marian Jan: Ekslibris godło 
bibliofila. Wrocła-w. Ossolineum 1978, s. 254.

biblioteki naukowe. Nie wspomina jednak 
o nich Autor szerzej, może nie zalicza ich 
do ekslibrisów, choć właśnie one są w peł
nym znaczeniu tego określenia znakami 
własnościowymi, naklejanymi na okładkach 
książek.

Omawiając twórców ekslibrisów polskich 
18 wieku, wspomina Autor o 4 grafikach 
wrocławskich (Strachowskich), nie wymie
niając niestety ani jednego ich ekslibrisu, 
gdy Norblinowi, bardzo znanemu i cenio
nemu (nie wykonał on przecież ani jedne
go ekslibrisu) poświęcił kilkakrotnie wię
cej miejsca. Podobnych przykładów można 
spotkać więcej.

Autor krytykuje (s. 11) używanie pie
czątek jako znaków własnościowych na 
książkach. Ale przecież spełniają one tę 
samą funkcję co i naklejone ekslibrisy, ty
le tylko, że stanowią mniejszą przynętę 
dla zbieraczy. Przy omawianiu twórców 
ekslibrisów podaje Autor zbyt obszerne ich 
biogramy, choć zawiera je każda większa 
encyklopedia. Szczególnie mija się to z ce
lem w odniesieniu do tych artystów, którzy 
ekslibrisów nie wykonywali (np. s. 74 Wy
spiański, s. 72 Wyczółkowski, itp.). Bona
wenturze Lenartowi poświęcono 20 wier
szy, w których ani słowa nie znajdujemy o 
wykonanych przezeń ekslibrisach. A robił 
je. Pisze Autor (s. 191), że „ekslibris wy
konany w szlachetnej technice umożliwia 
historykowi sztuki ocenienie poziomu gra
fiki w danym okresie...” Chyba jest to gru
ba przesada. Nie wydaje się by można było 
oceniać grafikę na podstawie ekslibrisów. 
Twierdzi też Autor, że tak działy grafiki bi
bliotek naukowych, jak i muzea „widzą w 
ekslibrisie nie tylko wytwór sztuki grafi
cznej posiadający duże walory artystycz
ne, ale także cenny materiał źródłowy do 
badań nad dziejami bibliotek...” Wydaje 
się, że jest raczej odwrotnie, wpierw sta
nowią one źródło do historii bibliotek, a 
później można rozpatrywać ich walory ar
tystyczne.

W osobnym rozdziale udziela Autor rad 
początkującym zbieraczom. Słuszne to, ale 
czyni to w sposób zbyt rygorystyczny (s. 
202). np: .,ekslibris przechowuje się przez 
naklejenie go na kartonik A5... za pomocą 
kleju roślinnego”). Wydaje się, że wybór 
wielkości kartonika, czy papieru powinno 
się pozostawić samemu zbieraczowi. W 
końcu winien on mieć też swój indywi
dualny wkład w budowę kolekcji, zaś na
klejanie przy pomocy kleju roślinnego, nie 
wydaje się dobrym 'pomysłem. Ekslibrisy 
odbite na cienkim papierze bądź bibułce 
mogą ulec przy tym uszkodzeniu. Najle
pszym chyba sposobem byłoby umieszcza
nie ich na kartonikach za pomocą celo
fanowych narożników (do zdjęć), lub na
klejanie za pomocą nalepek filatelistycz
nych (do znaczków). Niektórzy przechowują 
ekslibrisy w klaserach, wówczas nie są one 
narażone na żadne uszkodzenie zewnętrzne.

Wreszcie dokonuje Autor (s. 203) podzia
łu zbieraczy na trzy, wymyślone przez sie-
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bie kategorie: „miłośników, zapaleńców i ... 
dziwaków”. Do której kategorii zalicza 
siebie i innych — nie podaje. Komu po
trzebne jest to niepoważne szufladkowanie, 
pozbawione zresztą jakiegokolwiek sensu. 
Prezentuje Autor (s. 204—220) czytelnikom 
kilkudziesięciu zbieraczy z krótką niekie
dy charakterystyką ich kolekcji. Pominięci 
zostali w tym zestawieniu zasłużeni zbie
racze tej miary co: K. Bołsunowski, M. 
Borkowski, P. Ettinger. M. Goldstein, S. 
Majkowski i H. Maykowski i inni. Wspo
minając o wystawach ekslibrisów pólskich 
urządzonych po 1945 r. pominął Autor 
pierwszą wystawę, która miała miejsce w 
czerwcu 1945 r., w Lublinie. Godne
wzmianki byłoby też dodanie, że pierwsza 
wystawa ekslibrisu w niepodległej Polsce 
odbyła się w 1920 r. w Krakowie. W in
deksie (s. 247) obok nazwiska Tadeusza 
Lesznera podany jest też jego pseudonim 
Olgierd Nawłocki. Dodam, że Leszner uży- ' 
wał też drugiego pseudonimu Maciej Zwor- 
nicki. Również w uzupełnieniu wywodów 
Autora na temat słowa „ekslibris” (s. 10— 
—11) dodam, że w Polsce po raz pierwszy 
użyte ono zostało w Wielkiej Encyklopedii 
Powszechnej w 1897 roku. Za niedopatrze
nie korekty uznać chyba należy podanie 
1922 r. (zamiast 1902) powstanie ekslibrisu 
Jana Bukowskiego dla Muzeum Narodo
wego w Krakowie (s. 75—76).

Na końcu książki umieszczony jest sło

wnik terminologiczny, na pewno przy
datny choć niektóre sformułowania za
warte w nim (nie tylko zresztą) są co naj
mniej kontrowersyjne, np. pseudo-eksli- 
bris. Przyjmując tę, niewłaściwie zresztą 
użytą nazwę, musielibyśmy, idąc konsek
wentnie za wywodami Autora, wyelimi
nować z naszych zainteresowań ok. 90% 
współczesnych ekslibrisów, wykonanych 
technikami artystycznymi. W tym wypadku 
i tytuł książki musiałby ulec automatycz
nie zmianie. Z uwagi na popularyzatorski 
charakter książki należało podać pełniej
szą literaturę przedmiotu, szerzej uwzględ
nić monografie i katalogi poszczególnych 
twórców, doprowadzając ją możliwie do 
ostatnio wydanych prac. Autor podaje je
dynie publikacje wydane do 1975 r. i to 
w zbyt dużym, subiektywnym wyborze.

Zastrzeżenie budzi też przypadkowy do
bór ilustracji, który w bardzo słabym stop
niu daje wyobrażenie o polskim ekslibri
sie. W sumie książka, mimo nieco chaoty
cznie prowadzonego wywodu i zasygnali
zowanych wyżej błędów i usterek napisana 
jest poprawnym językiem i czyta się ją z 
zaciekawieniem. Oby jej drugie, uzupełnio
ne, poprawione i poszerzone wydanie uka
zało się najszybciej, jako że mimo 7 ty
sięcznego nakładu, jest już ona dzisiaj dość 
trudno dostępna.

Wiktor Dziulikowski

Litewska historia książki*
W litewskim piśmiennictwie księgoznaw- 

czym nie było dotychczas dzieła funda
mentalnego, mającego za swój przedmiot 
powszechną historię książki. Istniała na ten 
temat literatura, głównie, o charakterze 
popularnym oraz poszczególne opracowa
nia naukowe z zakresu badań nad dawną 
książką litewską. Monografia L. Władi- 
mirowasa: Historia książki wypełniła tę 
lukę. Jest na gruncie litewskim pierwszą 
próbą usystematyzowania całokształtu za
gadnień związanych z książką w kolejnych 
fazach jej wytwarzania i obszerną synte
zą dziejów książki w ogóle, ze szczególnym 
uwzględnieniem książki litewskiej. Wzbu
dziła ona na Litwie duże zainteresowanie, 
wyrazem tego są recenzje na łamach gazet 
i czasopism L

Praca L. Władimirowasa winna być do
stępna również polskiemu czytelnikowi ze 
względu na jej walory i miejsce w biblio-

* Vladimirovas Levas: Knygos istorija. Seno- 
vć. Viduramziai. Renesans XVI—XVII amzius 
(WladimiroAvas Lewas: Historia książki. Staro
żytność. Średniowiecze. Renesans. XVI—XVII w.; 
Wilnius 1979 ,,Mokslas” s. 566.

tekoznawczej literaturze światowej, doty
czącej zagadnień historii książki (nie bę
dzie tu przesadą, jeżeli porównamy ją z 
szeroko znanym dziełem S. Dahla) 2, jak 
również z uwagi na polonika w niej za
warte. Znaczną przeszkodą w poznaniu tej 
cennej pozycji stanowi bariera językowa. 
Książka została opublikowana w języku 
litewskim i brak w niej streszczeń obco
języcznych. Zanim doczekamy się tłuma
czenia „Historii książki” na język polski, 
postaram się pokrótce zapoznać polskiego 
czytelnika z jej autorem i treścią.

Lewas Władimirowas urodził się w Tel- 
szach na Litwie. Studiował na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu w Kownie. 
Już w latach szkolnych i uniwersyteckich 
był miłośnikiem książek, żywo interesował 
się dziejami ojczystymi. Wojna przerwała 
jego dążenia. W czasie działań wojennych 
walczył 'w szeregach 16 Dywizji Litew
skiej. Po wojnie wraca do przerwanych 
studiów i pracy naukowej. W 1948 r. zo- 
staje dyrektorem Biblioteki Uniwersyte
ckiej w Wilnie. Za jego kadencji rewindy-

‘ Saparauskiene J.; Knygos Istorija. Vaka- 
rinćs Naujien-os 29 III 1979.
Raguotienć G.: Knygos istorijos veikalas. Per- 
gale 1979 Nr 9 S. 177—179.

2 Dahl Svend: Dzieje książki. Wrocław, War
szawa, Kraków. 1965 s. 455,
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kowano zbiory wywiezione przez władze 
carskie, rozrosły się też znacznie zasoby 
Biblioteki.

W latach 1953—1964 prowadził wykłady 
z wielu przedmiotów zawodowych w Ka
tedrze Bibliotekoznawstwa, do powstania 
któ^ej aktywnie się przyczynił. W 1964 r. 
wygrał konkurs na stanowisko dyrektora 
Biblioteki Organizacji Narodów Zjedno
czonych im. D. Hammarskjólda w Nowym 
Jorku, które piastował w latach 1964— 
—1970. Sprawy Biblioteki Uniewersytetu 
Wileńskiego nadal mu były bliskie. Dzięki 
niemu Biblioteka stała się depozytorium 
Biblioteki ONZ oraz innych bibliotek za
granicznych i otrzymuje wydawnictwa tych 
instytucji.' Po powrocie z USA L. Władi- 
mirowas objął kierownictwo Katedry In
formacji Naukowej Uniwersytetu w Wil
nie.

Imponująca jest jego działalność nauko
wa i społeczna. Jest autorem i współauto
rem wielu prac naukowych i artykułów z 
dziejów książki, drukarstwa, historii Bi
blioteki Uniewersyteckiej w Wilnie, jak 
również historii Uniwersytetu Wileńskie
go. Aktywnie uczestniczy w pracach insty
tucji i organizacji zawodowych w ZSRR i 
za granicą.

Monografia „Historia książki” jest wyni
kiem długoletnich badań naukowych L. 
Władimirowasa. Jest ona pierwszą częścią 
szeroko pomyślanego dzieła, obejmuje hi
storię książki od czasów najdawniejszych 
do wieku XVII włącznie. Druga część, któ
ra ukaże się w przyszłości, o czym infor
muje autor w przedmowie, obejmuje okres 
od wieku XVIII do naszych czasów.

Materiał zawarty w pracy rozmieścił 
autor w 13 rozdziałach, podzielonych dalej 
na podrozdziały, omawiające bardziej 
szczegółowe zagadnienia. Tekst główny 
uzupełnia wstęp i indeks nazwisk.* Fakty 
są główną treścią książki. Na podstawie 
bogatej literatury przedmiotu autor oma
wia w układzie chronologicznym wydarze
nia z dziejów książki, od początków pisma 
poprzez rękopisy, inkunabuły, druki skła
dane ręcznie do książki drukowanej.

Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficz
nemu dzieła, czytelnik ma możność zapo
znania się z mało znanymi momentami 
historycznymi procesu produkcji książki w 
różnych krajach świata, może pośledzić 
drogę słowa pisanego i drukowanego w 
państwach starożytnego wschodu, Bizanc
jum, w Krajach Arabskich, Chinach, Azji 
Środkowej i w Europie.
. Wiele miejsca poświąca autor historii 
drukarstwa. Omawia szczegółowo działal
ność J. Gutenberga — wynalazcy ruchomej 
czcionki metalowej i metalowych matryc 
do jej odlewania, jego „Biblię” wydruko
waną w 1455 r. tą metodą, jak również 
działalność innych drukarzy oraz rozpow
szechnienie się druku w Europie. Przedsta
wia stan drukarstwa we wszystkich kra
jach, technologię wytwarzania książki, sztu
kę introligatorską i ilustracyjną, biblioteki

(miejskie, uniwersyteckie, książęce), archi
tekturę bibliotek i wystrój wnętrz. Wymie
nia największe drukarnie i wydawnictwa, 
nie pomija również nowo powstających 
dziedzin — bibliotekoznawstwa i biblio
grafii. W osobnych rozdziałach omawia 
pierwsze wydania encyklopedii i słowników 
encyklopedycznych (G. Reisch: „Margarita 
philodophica”, Fryburg 1503; L. Morćri; 
„Le grand dictionnaire historique...” Lyon 
1647 i in.), o ukazaniu się druków perio
dycznych oraz kartograficznych (w 1613 r. 
w Amsterdamie wydana została pierwsza 
mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego z 
inicjatywy Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 
z Nieświeża. Format mapy 71,5X79. Dołą
czony był do niej opis Litwy „Lituaniae 
descriptio summa”).

Wiele stron niniejszej monografii zaj
muje postać Franciszka Skoryny (1486?— 
—1551?), drukarza białoruskiego, krzewi
ciela oświaty i języka narodowego. Autor 
przedstawia jego życiorys, światopogląd, 
działalność drukarską w Pradze i w Wil
nie, a także wydrukowane przez niego pra
ce, jak „Biblia Ruska”, „Apostoł”, „Psał
terz” oraz „Malaja podorożnaja kniżnica”.

Prawie jedną trzecią część Historii książ
ki (ok. 180 stron) poświęcił L. Władimiro- 
was książce litewskiej. Wiadomości na ten 
temat zawarł w następujących rozdziałach: 
Książka rękopiśmienna Wielkiego Księstwa 
Litewskiego; Pomniki drukarstwa litew
skiego w Prusach oraz Książka w Wielkim 
Księstwie Litewskim w XVI i II połowie 
XVH w. Ta właśnie partia tej obszernej 
pracy, sądzę, winna szczególnie zaintere
sować polskiego czytelnika, bowiem mate
riał w niej zgromadzony, mówi wiele rów
nież o historii książki polskiej, a także uka
zuje związki kulturowe obu narodów, pol
skiego i litewskiego.

W wyżej wymienionych rozdziałach za- 
poznaje autor swego czytelnika z bogatą 
twórczością ludową Litwinów, która nie 
została uwiećzniona z powodu braku pi
sma. Wymienia pierwszych badaczy pisma 
w języku litewskim, wyrytego w kamie
niach, jak J. Basanawiczius, T. Narbutt, 
archeolog P. Tarasenko. Następnie prze
chodzi do tematu pierwszych litewskich 
książek rękopiśmiennych, które pisane były 
w języku ruskim, np. „Litowskomu rodu 
poczynok”, „Rodstwo wielikich knjaziej 
litowskich”, „Pochwała Witowtu” i in. 
Książki rękopiśmienne kopiowano w ta
kich ośrodkach, jak Smoleńsk, Nowogró
dek, Wilno i rozpowszechniano po całym 
kraju. Ze względu na wysokie ceny były 
one dostępne dla osób najzamożniejszych.

W rozdziale o drukach litewskich w Pru
sach omówiona jest m. in. pierwsza książka 
litewska wydana w roku 1547 — „Kate- 
chismusa Prasty Żadei” (Proste słowa ka
techizmu) Marcina Mażwydasa. W tym za
bytku języka starolitewskiego spożytkował 
Mażwydas przekłady polskich i niemiec
kich pieśni kościelnych, tłumaczone przez 
Litwinów. Książka ta wprowadziła po raz
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pierwszy pogardzony język litewski do li
teratury. Wydana w nakładzie ok. 300 
egzemplarzy, w niedużym formacie (cm 
18X11) i skromnej szacie graficznej, speł-i 
niła ogromnie ważną rolę pierwszego li
tewskiego elementarza, posłużyła, poza 
swoją podstawową funkcją, do nauki czy
tania i pisania. Zachowały się tylko 2 eg
zemplarze „Katechizmu”: jeden w Biblio
tece Uniwersyteckiej w Toruniu, drugi — 
w Bibliotece Uniewersytetu Wileńskiego.

W rozdziale poświęconym książce w Wiel
kim Księstwie Litewskim XVI i II poło
wie XVII wieku autor przedstawił obszer
nie czasy Zygmunta Augusta, rozwój o- 
światy (kolegia jezuickie w Połocku, Nie
świeżu, Nowogródku, szkoła reformatów w 
Kiejdanach i in.) powstanie przemysłu pa
pierniczego (papiernie w Wilnie, Renkati- 
szkach, Mickunach) i rozwój drukarstwa, 
który przejawiał się w powstawaniu no
wych drukarni (prawosławnych, reforma
tów — Radziwiłłów w Brześciu Litewskim, 
Nieświeżu, Łosku, Kiejdanach i in., a także 
Drukarni Akademii, Daniela ż Łęczycy, Ja
na i Józefa Karcanów, Mamoniczów oraz 
Bractwa św. Ducha). Autor podkreśla 
wzrost zainteresowania książką, szerzenie 
się ruchu bibliofilskiego oraz rozkwit życia 
kulturalnego.

Do największych bibliotek zalicza piękną 
i bogatą bibliotekę Zygmunta Augusta, li
czącą ok. 1.300 woluminów, a wśród nich 
dzieła klasyków antycznych, księgi praw

nicze i medyczne. Podkreśla też fakt, iż w 
księgozbiorze króla znalazło się najwybit
niejsze dzieło epoki — „O obrotach ciał 
niebieskich” Mikołaja Kopernika. Na u- 
wagę zasługuje wiadomość iż biblioteką 
posiadała katalog alfabetyczny, ułożony we
dług nazwisk autorów, a nie według imion 
jak katalogi średniowieczne. Autor wymie
nia również inne bogate biblioteki tego 
czasu — kanclerza Leona Sapiehy, Jana 
Karola Chodkiewicza, Radziwiłła Sierotki, 
Bogusława Radziwiłła, biskupa W. Prota- 
sewicza i innych.

Historia książki L. Władimirowasa za
wiera sądy oparte na bogatej wiedzy fa
chowej autora i doświadczeniu w pracy 
badawczej. Pisząc ją wykorzystał on źró
dła archiwalne, ogromną literaturą biblio- 
logiczną w językach obcych: angielskim, 
francuskim, polskim i in., o czyrn świadczą 
liczne przypisy. Z tej obfitości materiału 
potrafił wybrać i przedstawić wiarygodne 
fakty, trafnie zinterpretować poszczególne 
zjawiska historyczne. Książka ukazała się 
w pięknej szacie graficznej. Trafnie dobra
ny materiał ilustracyjny ułatwia rozumie
nie treści.

Drobnym niedopatrzeniem, nie uszczupla
jącym wartości monografii, jest brak bi
bliografii wykorzystanych źródeł. Przypisy 
zastępują ją tylko w części. Ze względu na 
mało znany język książki, przydało by się, 
przynajmniej jedno, streszczenie obcoję
zyczne. Halina Wołejko

Nowe publikacje wojewódzkich bibliotek publicznych

Materiały Metodyczne (Międzynarodowy Rok Dziecka, Literatura radziecka. 
Wybór z lat 1974—1978) Janusz Korczak. Poradnik bibliograficzny In
kunabuły Ksiqinicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu Obrońcy i mi

łośnicy języka polskiego w Toruniu XVI—XVIII w. (Toruń)

Tytuł niniejszej rubryki — tak adekwat
ny do tego, co w niej dotychczas pisano 
— tym razem należałoby zmienić, jeżeli 
chciałoby się, ażeby każde użyte w nim 
słowo pozostawało w zgodzie z treścią, któ
rą ów tytuł określa. Ponieważ jednak (na 
szczęście lub niestety) nie ma ponoć reguł 
bez wyjątkowych, możemy chyba pozwolić 
sobie na drobne odstępstwo od — przypad
kowej przecież — zasady omawiania tu 
różnych publikacji różnych bibliotek, z 
których jedne mają na szyldach napisane 
„Wojewódzka Biblioteka Publiczna”, a in
ne — „Wojewódzka i Miejska...” Dwie są 
w Polsce biblioteki, które — inaczej niż 
47 pozostałych, równych im stopniem, pla
cówek — zachowały swe tradycyjne nazwy. 
Jedna jest współwydawcą Bibliotekarza, 
druga stanowi wyjątek, który potwierdza 
regułę, iż nasze biblioteki publiczne mają 
wprawdzie ambicje, osiągnięcia i kłopoty, 
ale własnej tzw. bazy poligraficznej nie 
zdążyły się dorobić, bo nie mogły, nie po
trafiły, a może nie chciały...

Mogłoby się wydawać, że wyjątkowość 
biblioteki, o której tu mowa, zmalała, gdy 
przed jej tradycyjną nazwą „Książnica 
Miejska im. M. Kopernika w Toruniu” 
postawiono nazwę znaną z tylu innych 
szyldów i pieczęci: „Wojewódzka Biblio
teka Publiczna”, ale wrażenie takie byłoby 
mylne. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Książnica Miejska im. M. Kopernika w 
Toruniu wyróżnia się nadal i to nie tylko 
swą hybrydalną i długą nazwą...

Jako Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
instytucja uznana tu za wyjątkową, pod
jęła się opracowywania i wydawania „Ma
teriałów metodycznych”; jako WBP i 
Książnica Miejska, nie zrezygnowała z 
możliwości kontynuowania serii znanej pod 
nazwą „Prace Książnicy Miejskiej im. M. 
Kopernika w Toruniu”. Nie przestała też 
troszczyć się o swą Oficynę Drukarską, 
która oddaje dobre usługi nie tylko obu 
— niegdyś osobnym — bibliotekom, ale i 
innym instytucjom, broniąc przy tym, we
spół z jeszcze kilkoma skromnymi oficy
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nami resztek honoru polskiego drukarstwa. 
I w tym trzeba upatrywać cechy wyjątko
wości toruńskiej biblioteki, że o jej części 
— o Oficynie Drukarskiej — godziłoby się 
pisać osobno i to ze szczególnym uznaniem. 
Jednakże na tych łamach pierwszeństwo 
należy dać treści — nie formie.

Stosując się do tego nakazu, wypadnie 
przyznać, że dbałość toruńskich bibliote
karzy o treść jest również widoczna, choć 
nie tak uderzająco wyraźna jak troska o 
formę — „Materiały metodyczne”, repre
zentowane tu dwoma zeszytami: „Między
narodowy Rok Dziecka” (1979) i „Litera
tura radziecka. Wybór z lat 1974—1978” 
(1978), przedstawiają się pod każdym 
względem przyzwoicie, co wcale nie zna
czy, że nie można mieć wobec nich żadnych 
zastrzeżeń. Wydawane w nakładach 500 
egz. drukowane są starannie, choć skrom
nie; mają jednolitą, indywidualizowaną 
kolorem okładkę, a ich objętość nie wy- 
daje się ani za duża, ani za mała (około 
1 arkusza drukarskiego).

Zeszyt pierwszy, opracowany przez Do
rotę Florkiewicz, poświęcony jest nie
jako podwójnie dzieciom: miał on stanowić 
pomoc dla bibliotekarzy w przygotowaniu 
najbardziej atrakcyjnych imprez czytelni
czych włączanych do obchodów Międzyna
rodowego Roku Dziecka, a realizowanych 
przez same dzieci. Proponowany przez D. 
Florkiewicz scenariusz umożliwia dzieciom 
zaznajomienie się z genezą UNICEF, Cen
trum Zdrowia Dziecka a także odbycie 
fikcyjnej podróży przez kontynenty dzie
cięcego świata. Nie widząc scenicznej re
alizacji tego dzieła, lecz tylko czytając je, 
można odnieść wrażenie, iż jest ono adre
sowane do dzieci bardzo dziecinnych, a je
go autorka powinna była bądź wszystko 
napisać sama, bądź sięgnąć po inne wzory 
i inne teksty. Jeśli bowiem za lat sto oma
wianym zeszytem zainteresuje się jakiś 
badacz naszej kultury, będzie mógł on 
śmiało przypuszczać, że ma do czynienia z 
przedrukiem scenariusza o trzydzieści lat 
wcześniejszego, i że w tych naszych wspa
niałych czasach pisano bardzo słabe, a na 
dodatek — bałamutne wiersze. I w odnie
sieniu do drugiej części swego przypusz
czenia miałby zupełną rację. Bo zastanów
my się choćby nad tym: do czego zmusza
ne są dzieci przez poetę, który wkłada im 
w usta pytanie: Czym ci się, Polsko od
wdzięczę za ból, za twe tragiczne dzieje? 
Czyżby tak się te dzieci miały cieszyć z 
owego bólu i tragicznych dziejów, żeby się 
za to odwdzięczać? I czy to godzi się 
nawoływać słowami innego poety Równać 
w szeregu, kolego!, albo wmawiać, że Nad 
Wisłą, Donem i Nilem/ZNasi ojcowie tak 
samo//budują miasta i. sieją, skoro wiado
mo, choćby z telewizji, że wcale nie tak 
samo, a może nawet dużo lepiej nad Nilem 
czy Donem. Miejmy nadzieję, że w biblio
tekach województwa toruńskiego wykorzy
stywany był nie tylko lub nie tyle sce
nariusz, ile ośmiostronicowe jego uzupeł

nienie, zawierające informacje o tym, co 
WBP może zaoferować podległym sobie 
placówkom z posiadanych pomocy: zesta
wów zdjęć o tematyce dziecięcej, pocztó
wek z ilustracjami do książek dla dzieci, 
płyt z nagraniami bajek, wierszy i utworów 
muzycznych, przeźroczy opracowanych na 
podstawie znanych utworów dla dzieci i 
młodzieży. Miejmy nadzieję, że te zdjęcia, 
obrazki i nagrania w mniejszym stopniu 
zniechęcą dzieci do czytania niż cytowane 
wiersze.

Drugi z zeszytów należących do „Mate
riałów metodycznych”, opracowany przez 
Marię Bogulicz w celu przedstav/ienia 
44 książek z lat 1974—1978, a stanowiących 
pierwsze polskie wydania utworów pisarzy 
radzieckich, pozostawia wrażenie znacznie 
korzystniejsze. Autorka potrafiła zwięźle 
i — co ważniejsze — trafnie określić sytu
ację w najnowszej literaturze radzieckiej, 
a potem w kilkuwierszowych notkach scha
rakteryzować wybrane książki, I jeśli mo
żna by mieć do Marii Bogulicz jakiekol
wiek pretensje, to chyba tylko o to, że za
proponowany przez nią zestaw jest tak 
skromny. Zważywszy jednak na ogranicza
jącą ten wybór liczbę „czterdzieści i czte
ry”, trzeba będzie i te pretensje zdusić w 
zarodku.

Na tych łamach i nawet w tej rubryce 
pisano już kilkakroć o przypadkach podej
mowania przez różne biblioteki takich sa
mych tematów i o różnych tych przedsię
wzięć .efektach. Jedną z bardziej zachęca
jących do takich działań okazją stały się 
obchody setnej rocznicy urodzin Janusza 
Korczaka. Prawdopodobnie już tu i ówdzie 
uświadomiono sobie, że czas, papier i 
wszelkie inne koszta przygotowania włas
nych korczakowskich poradników biblio
graficznych można było przeznaczyć na co 
innego. Do takich przypuszczeń uprawnia 
wydanie w znacznym nakładzie (3 tys. egz.) 
poradnika „Janusz Korczak”, będącego 
przykładem godnej naśladowania współ
pracy toruńskiej Książnicy Miejskiej z Bi
blioteką Narodową.

Firmowany przez obie szacowne Książni
ce poradnik „pod redakcją i ze wstępem 
Witolda Stankiewicza” charakteryzu
ją najlepiej słowa autorki jego części za
sadniczej — ‘Janiny Huppenthal: jest 
[on] przeznaczony dla najszerszego kręgu 
odbiorców i ma za zadanie ułatwienie po
znania dzieł Janusza Korczaka oraz mate
riałów związanych z jego życiem, działal
nością wychowawczą i pisarską. Adnotacje, 
którymi opatrzono poszczególne pozycje 
podają zawartość treści, czasem wskazują 
na rodzaj literacki, bądź też charakteryzu
ją utwór. Nie są one w swej koncepcji 
jednolite, co wynika z różnorodności ma
teriału zarówno pod względem [ormy piś
mienniczej jak i treści. (...) W części pod
miotowej zostały uwzględnione wszystkie 
jego [J. Korczaka] prace opublikowane po 
1945 r. (...) W części przedmiotowej porad
nik obejmuje materiały z lat 1945—1978 i
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to zarówno pozycje książkowe, które w ca
łości poświęcone są Korczakowi, jak i roz
prawy w zbiorach studiów i szkiców, oraz 
ważniejsze artykuły w czasopismach. Pod
stawowym kryterium doboru zebranych 
pozycji jest ich znaczenie w stanie badań 
nad działalnością i życiem Janusza Kor
czaka. Pierwszeństwo przyznano artykułom 
szczególnie cennym z punktu widzenia in
formacyjnego. Materiały zaczerpnięte zo
stały ponadto z czasopism szeroko rozpow
szechnianych i dostępnych w bibliotekach 
publicznych.

Janina Huppenthal, podpisując „Notę 
edytorską” w czerwcu 1978 r. nie mogła 
przewidzieć, że niektóre z książek zapo
wiedzianych wówczas przez wydawnictwa 
(które to książki jak najsłuszniej uwzględ
niła w swym poradniku) nie ukażą się do 
dnia dzisiejszego (jak „Dziecko salonu”), a 
z kolei nikt jej — widać — nie poinformo
wał, że Krajowa Agencja Wydawnicza 
nosiła się z zamiarem opublikowania cen
nego utworu Wandy Żółkiewskiej „Czaro
dziej”. Nikt też w korekcie nie zwrócił 
uwagi na różne usterki, takie jak „praca 
od podstaw” (str. 7) zamiast „u podstaw”, 
„Rosseau” (s. 10) zamiast „Rousseau”, a da
lej: „czasy współczesne”, ..sklepik oparty o 
kooperację”, Korczaka „ocenia [= uznaje] 
za zjawisko”, błędy w datach (poz. 118 — w 
1947 r. „Literatura na Swiecie” jeszcze się 
nie ukazywała, podobnie jak „Literatura” 
w 1960 r. — poz. 119), nierozwiązane lub 
błędne kryptonimy (poz. 40, 105), poprze
stanie w paru przypadkach na podaniu 
inicjałów imion autorskich oraz automa
tyczne użycie skrótu w miejscu do tego 
nieodpowiednim (poz. 108: „Notatka o na
daniu im. J. Korczaka szkole w Getyndze”). 
Usterki te każdy uważniejszy czytelnik 
zdoła usunąć nie czekając nawet na erratę, 
a zatem można spodziewać się, że ten przej
rzysty, na dobrym papierze drukowany 
poradnik będzie długo służyć jako pomoc 
tym wszystkim, którzy poszukiwać będą 
podstawowych informacji bibliograficz
nych, dotyczących (...) życia, twórczości 
literackiej i działalności pedagogicznej” Ja
nusza Korczaka.

Niepomiernie dłuższy żywot czeka naj
obszerniejszą z omawianych tu publikacji 
— Anny Lewandowskiej „Inkuna
buły Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika 
w Toruniu”, wydane jako tom 13 „Prac 
Książnicy...” 90-stronicowe to dzieło jest 
pierwszym katalogiem zbioru 68 inkunabu
łów należących obecnie do Książnicy to
ruńskiej, a choć wszystkie te druki odno
towały M. Bohonos i E. Szandorowska w 
swym centralnym katalogu „Inkunabuły w 
Bibliotekach Polskich”, praca Anny Le
wandowskiej nie polegała bynajmniej na 
sporządzeniu wyciągu z owego centralnego 
katalogu. Wystarczy przeczytać końcowe 
zdania wstępu, by zdać sobie sprawę jak 
wiele czasu i wysiłku kosztowało przygoto
wanie tego zgrabnego, świetnie — dzięki

. ' EXLIBRIS 
KSIĄŻNICA MIEJSKA

IMIE N lA
MIKOtAlA KOPERNIKA 

TORUŃ

Janinie i Zygfrydowi Gardzielewskim — 
ilustrowanego katalogu.

Podano w nim skrócone opisy bibliogra
ficzne. Załączone cytaty bibliograficzne 
umożliwiają identyfikację posiadanych dru
ków. W opisach poszczególnych pozycji 
zwracamy uwagę — pisze Anna Lewan
dowska — na cechy indywidualne posiada
nych dzieł. Katalog ułożono alfabetycznie 
według nazwisk autorów i tytułów dziel 
wydanych anonimowo. Alfabetyczny wykaz 
drukarzy, wykaz nakładców, wykaz dru
ków według miast a w obrębie miast we
dług drukarzy, proweniencje zawierające 
spis osób, instytucji i miejscowości, chro
nologiczny spis inkunabułów znajdujących 
się w Książnicy, uzupełniają zasadniczy 
spis inkunabułów.

Przytoczywszy te zdania, skrótowo cha
rakteryzujące katalog toruńskich inkuna
bułów, można by śmielej wyliczać zauwa
żone podczas zwyczajnej, niekolacyjnej 
lektury pomyłki, o które w pracy tego ro
dzaju chyba niezmiernie łatwo. Pisząc to, 
chciałoby się zachować niezachwianą wia
rę, że zarówno autorka, jak i wydawcy nie 
szczędzili starań o uczynienie z katalogu, 
który ma służyć przez dziesięciolecia, pu
blikacji możliwie najpoprawniejszej. Cóż 
jednak począć, gdy samo czytanie „In
kunabułów” pozwala dostrzec w nich nie
dostatki, świadczące prawdopodobnie i o 
nadmiernym zaufaniu autorki do własnej 
pamięci, i o rezygnacji z przeprowadzenia 
starannej korekty. Już w wykazie literatu
ry cytowanej we wstępie znajdujemy prze
inaczenia: „Słownik pracowników książki 
polskiej” choć jest słownikiem biograficz
nym, nie ma tego określenia w tytule; 
„Rocznik Biblioteki Narodowej”, którego 
tom XII—XIIJ niedawno się ukazał, nie 
powinien być umieszczany w bibliografii 
jako „Roczniki Biblioteki Narodowej”. Bar
dzo wiele trzeba by miejsca na sprostowa
nie zauważonych nieścisłości i przekręceń 
w „cytatach bibliograficznych, a nawet w 
wykazie skrótów („Literatura cytowana w 
Katalogu” — tam m.in. BMC zamiast BM, 
IPGd zamiast JPGd, Wisł. zamiast Wisł). 
W opisach zdarzają się błędy gramatyczne: 
„wiele kart uszkodzonych przez kornik”, 
„jako wyklejkę użyto (...) dokumentów”.
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Błędy gramatyczne, interpunkcyjne, sty
listyczne nie są rzadkością w tomie 14 
„Prac Książnicy Miejskiej im. M. Koper
nika w Toruniu”, co jest tym smutniejsze, 
że tom ten traktuje o ,,Obrońcach i miło
śnikach języka polskiego w Toruniu XVI— 
XVIII w.”, a dedykowany jest Ałodii Ka- 
weckiej-Gryczowej. Autor, Stanisław Sal
mon o w i c z, nie związany formalnie ani 
z Książnicą Miejską, ani z Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną, lecz z... Instytutem 
Historii PAN, uparcie piszący „Rzeczpospo
litej”, przedstawia nie najpowabniejszym 
stylem kilkunastu toruńskich protestantów, 
duchownych i profesorów słynnego gimna
zjum, którzy w ciągu dwustu lat podtrzy
mywali, a nawet propagowali polszczyznę 
w tym pozostającym pod silnymi wpływa
mi niemieckimi mieście. Studium swoje 
kończy Stanisław Salmonowicz wskaza
niem na Samuela Bogumiła Lindego, jako 
na autora dzieła, w którym znalazła (...) 
celne zamknięcie i podsumowanie toruńska 
tradycja badań, studiów i zainteresowań 
językiem polskim. Rozprawka stanowiąca 
treść tomu 14 „Prac...” zasługuje mimo 
wspomnianych usterek na uważną lekturę 
— ujawnia ona fakty, o których przeciętnie 
wykształcony Polak wie raczej niewiele.

Sama książka cieszy oko niezwykłą urodą, 
co jest chyba zasługą Zygfryda Gardzie- 
lewskiego i całej Oficyny Drukarskiej 
Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika. 
Świetnemu typografowi i godnej swej na
zwy Oficynie trudno lepiej wyrazić uzna
nie niż to uczynił Konstanty Maria Sopoćko 
w swych (nazbyt krótkich) „Wspomnie
niach i konfrontacjach typografika”, wy
danych z pietyzmem przez tęże oficynę i w 
opracowaniu tegoż Zygfryda Gardzielew- 
skiego:

Są (...) bastiony walczące f..J o piękną 
książkę, wydające od czasu do czasu, mimo 
olbrzymich trudności, bibeloty bibliofilstwa. 
Zwłaszcza czynniejsze Towarzystwa Biblio
filów i Przyjaciół Książki, jak warszaw
skie, toruńskie, łódzkie. Również oficyny 
doświadczalne, jak Pracowni Sztuk Plas
tycznych, Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie i Krakowie, Książnicy Miejskiej 
w Toruniu, a nawet poszczególni typogra- 
fowie i paru typografików.

I to jest ten optymistyczny akcent, któ
rym trzeba kończyć wszelkie smutne wy
powiedzi”.

Otóż to.

Witold Adamiec

KROMKA KRAJOWA

PRZEWODNICZĄCY RADY PAŃSTWA 
NA BUDOWIE BIBLIOTEKI 

NARODOWEJ

W dniu 20 marca 1980 r. przewodniczący 
Rady Państwa prof. Henryk Jabłoński 
odwiedził budowniczych nowej siedziby 
Biblioteki Narodowej i zapoznał się z prze
biegiem prac budowlanych. O problemach 
związanych z budową i przyszłym zagospo
darowaniem wznoszonych obiektów poin
formowali przewodniczącego Rady Pań
stwa: wiceminister Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych — Zdzi
sław F 1 u k, wiceminister Kultury i Sztuki
— Józef Fajkowski, dyrektor Bibliote
ki Narodowej — prof. Witold Stankie
wicz oraz projektant nowej siedziby BN
— mgr inż. arch. Stanisław Fijałkow
ski.

NARADA DYREKTORÓW 
WOJEWÓDZKICH BIBLIOTEK 

PUBLICZNYCH

W dniach 3—4 marca 1980 r. odbyła się 
w Warszawie narada dyrektorów bibliotek 
publicznych stopnia wojewódzkiego na te
mat: „Zadania i kierunki działania biblio
tek publicznych po VHI Zjeździe PZPR”. 

,Na naradzie omówiono aktualne problemy 
polityki kulturalnej; kierunki■ dalszego roz

woju bibliotek; aktualne zagadnienia poli
tyki wydawniczej. W drugim dniu obrad 
odbyło sie spotkanie dyrektorów wojewódz
kich bibliotek publicznych z przewodniczą
cym ZG SBP, 'dyrektorem Biblioteki Na
rodowej — prof. Witoldem Stankiewiczem 
poświęcone omówieniu przebiegu dyskusji 
w zespole problemowym VHI Zjazdu PZPR 
na temat książki i bibliotek. Przedmiotem 
dyskusji drugiego dnia obrad były wyniki 
badań Instytutu Książki i Czytelnictwa, 
przedstawione w referacie: „Sieć bibliotek 
publicznych w nowym podziale administra
cyjnym”.

DNI KSIĄŻKI I PRASY ROLNICZEJ 
ORAZ TECHNIKI I RACJONALIZACJI 

W ROLNICTWIE

W dniu 25 lutego 1980 r. odbyło się w 
Płocku otwarcie Dni Książki i Prasy Rol
niczej oraz Techniki i Racjonalizacji w Rol
nictwie”. Program Dni obejmował nastę
pujące imprezy: spotkania z naukowcami 
z dziedziny rolnictwa i gospodarki żywie
niowej, wystawy: książek i prasy rolniczej, 
maszyn i sprzętu rolniczego; eksponatów 
obrazujących postęp techniczny i racjona
lizację w rolnictwie.

WYSTAWA KSIĄŻKI LIPSKIEJ 
W BIBLIOTECE NARODOWEJ 

W WARSZAWIE

W dniu 7 marca 1980 r. otwarto w Bi
bliotece Narodowej przy placu Krasińskich
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w Warszawie wystawę Deutsche Bucherei 
w Lipski pt. „Drukarstwo—Oprawa—Ilu
stracja. Książka w Lipsku od przełomu 
stulecia”.

WYSTAWA IRACKICH WYDAWNICTW 
DLA DZIECI ■

W dniu 17 marca 1980 r. otwarta została 
w salonie wystawowym Domu Książki w 
Warszawie przy ul. Mazowieckiej 9 wysta
wa pt. „Irackie wydawnictwa dla dzieci”, 
zorganizowana pod auspicjami Minister
stwa Kultury i Informacji Iraku oraz Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki PRL.

SESJA NT. „PATRIOTYCZNE 
I OBYWATELSKIE FUNKCJE LEKTUR 

MŁODEGO CZYTELNIKA”
Zakład Teorii Literatury Uniwersytetu 

im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz
na w Zamościu, Kuratorium Oświaty i Wy
chowania Urzędu Wojewódzkiego w Za
mościu oraz Zamojskie Towarzystwo Mi
łośników Książki zorganizowały w dniach 
18—19 lutego 1980 r. w Zamościu sesję na- 
ukowo-literacką na temat: „Patriotyczne i 
obywatelskie funkcje lektur młodego czy
telnika”. Na sesji, w której uczestniczyli 
bibliotekarze i pracownicy oświaty woj. 
zamojskiego, przedstawiono kilkanaście re
feratów związanych z tematem sesji.

35-LECIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
MIASTA RZESZOWA

W dniu 4 lutego 1980 r. odbyła się w 
Rzeszowie sesja naukowa z okazji 35-lecia

bibliotek publicznych miasta Rzeszowa. Na 
sesji przedstawiono referaty omawiające 
działalność: Biblioteki Wojewódzkiego
Ośrodka Kształcenia Ideologicznego KW 
PZPR w Rzeszowie, Pedagogicznej Biblio
teki Wojewódzkiej w Rzeszowie, Biblioteki 
Głównej Politechniki Rzeszowskiej, Od
działu Główne.! Biblioteki Lekarskiej w 
Rzeszowie, Biblioteki Wyższej Szkoły Pe
dagogicznej, Biblioteki Filii Uniwersytetu 
im. Curie-Skłodowskiej, Wojewódzkiej Bi
blioteki Publicznej w Rzeszowie.

25-LECIE „INFORMATORA 
BIBLIOTEKARZA I KSIĘGARZA”

W dniu 26.III.1980 r. odbyła się w’Pałacu 
Staszica w Warszawie uroczystość z okazji 
25-lecia Informatora Bibliotekarza i Księ
garza na którą przybyli: członkowie komi
tetu redakcyjnego tego rocznika, członko
wie Prezydium ZG Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich oraz przedstawiciele Za
rządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy 
Polskich.

Z okazji jubileuszu 25-lecia Informatora 
Bibliotekarza i Księgarza, Minister Kultu
ry! Sztuki przyznał dla jego komitetu re
dakcyjnego dyplom honorowy, a zasłużeni 
redaktorz.y i autorzy Informatora otrzymali 
honorowe odznaki SBP i SKP. Dyplomy i 
odznaki wręczali: Przewodniczący ZG SBP 
— prof, dr hab. Witold Stankiewicz, Prze
wodniczący ZG SKP — mgr Tadeusz Hus- 
sak oraz Wicedyrektor Departamentu Bi
bliotek, Domów Kultury i Działalności 
Społeczno-Kulturalnej MKiS — dr Edward 
Baliński.

L.B.

KRONIKA ZAGRANICZNA

KONKURS DLA WYDAWCÓW W SOFII

Dwunasty międzynarodowy konkurs na 
najlepszy przekład bułgarskiej i najlepszą 
ilustrację do książek odbył się w Sofii 19— 
26 września 1979 r. Udział w nim wzięli 
przedstawiciele 91 wydawców z ok. 30 kra
jów, którzy zaprezentowali 2500 tytułów.

Ctenar 1979 nr 12

EKONOMIKA DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ

28 września 1979 r. w Państwowym Ko
mitecie ds Nauki i Techniki ZSRR odbyło 
się trzecie posiedzenie Sekcji Ekonomiki 
Działalności Informacyjnej Naukowej Ra
dy Informacji Naukowo-Technicznej. Te
matem posiedzenia była ocena prac nad 
terminologią i klasyfikacją usług informa
cyjnych.

Naućno-Technićeskaja Informacija 
1980 nr 12

BIBLIOTEKI MEDYCZNE

Państwowa naukowa biblioteka medycz
na w ZSRR jest drugą co do wielkości bi
blioteką medyczną na świecie. W jej zbio
rach znajduje się rosyjska i zagraniczna 
literatura medyczna od 17 wieku do chwili 
obecnej.

Citatel 1979 nr 12

LITERATURA DZIECIĘCA W NRD

12 seminarium centrów literatury dzie
cięcej odbyło się 7 grudnia 1979 r. w Szkole 
Nauczycielskie.! w Berlinie. Udział w nim 
wzięli bibliotekarze, księgarze, wydawcy, 
badacze literatury, pisarze, tłumacze i ilu
stratorzy.
Zentralblatt fur Bibliothekswesen 1980 nr 2
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DNI RADZIECKIEJ KSIĄŻKI 
DZIECIĘCEJ W NRD

15.XI.1979 r., w dniu radzieckiej książki 
dziecięcej odbyła się w Wyższej Szkole Pe
dagogicznej w Dreźnie konferencja poświę
cona radzieckiej literaturze dziecięcej i 
młodzieżowej. Udział w niej wzięli badacze 
literatury, pedagodzy, bibliotekarze i stu
denci.

Der Bibliothekar 1980 nr 2

JANUSZ KORCZAK WE FRANCJI

Miejska biblioteka dla dzieci w Montre- 
uil koło Paryża zorganizowała w letnich 
miesiącach 1979 r. wystawę książek i do
kumentów poświęconą setnej rocznicy uro
dzin Janusza Korczaka.

Ctenar 1980 nr 2

20 LAT MIĘDZYNARODOWEGO 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEK 

PRAWNICZYCH

International Association of Law Librar
ies powstało w 1959 г. Jest zawodową or
ganizacją prawników, specjalistów w dzie
dzinie informacji prawniczej, bibliotekarzy

i bibliografów. Członkowie lALL reprezen
tują 56 krajów z 5 kontynentów.
UNESCO Journal of Information Science, 
Librarianship and Archives Administration

1979 nr 4

NOWE CZASOPISMO

W Holandii zaczęło ukazywać się od 
kwietnia 1979 r. nowe czasopismo poświę
cone informacji naukowej. Journal of In
formation Science: Principle and Practices, 
ukazuje się 6 razy w roku.

FID News Bulletin 1980 nr 1

INFORMATOR ISO

W Genewie ukazało się 3 wydanie ISO 
Liaisons. Publikacja zerwiera angielsko- 
-francuski wykaz 373 międzynarodowych 
organizacji związanych z komitetami ISO 
w układzie alfabetycznym, wykaz komite
tów i podkomitetów ISO wg ich numerów 
oraz, tablice skrótów nazw organizacji mię
dzynarodowych w języku angielskim i 
francuskim. '

FID News Bulletin 1980 nr 1
Z. Kolanowska

Nasi cz^telnic^ piszą...

OKULARY ZAMIAST 
CZYTNIKA

Dotychczas dla celów miniaturyzacji 
stosuje się mikrofilmy i mikrofisze. Wy
magają one czytników. Czytelnicy nie lu
bią korzystać z tych urządzeń. Również 
nie lubią czytać przez lupę. Wolą książki 
i czasopisma w zwykłej postaci. Jest to 
dla nich nieporównanie wygodniejsze.

Jak pogodzić to wymaganie z wymaga
niem miniaturyzacji bibliotecznej?

Mało kto wie o tym, że osoby nie tyle 
źle widzące ze względu na konieczność 
s-tosowania odpowiednich dioptrii w o- 
kularach, co osoby o słabym wzroku, któ
rym zwykłe okulary nie wystarczają, sto
sują niekiedy inne, mało znane okulary 
umożliwiające im swobodne czytanie bez 
lupy nawet miniaturowych' wydań książ
kowych o wiejkości rnałego pudełka za
pałek. W, zależności od stosowanej w tych 
okularach wymiennej wkładki, miniksiążka 
wygląda przez nie jak zwykła duża ksią
żka. Okulary takie mają w Polsce nazwę 
„okulary dla słabo widzących”, natomiast 
w NRD, gdzie jest ich europejska kolebka, 
mają nazwę „fernrahbrille”. Producentem 
są tam Zakłady Optyczne Carl Zeiss Jena.

Rozpatrzmy kwestię różnych możliwo
ści zastosowania tego udogodnienia dla 
miniaturyzacji zbiorów. Przede wszystkim 
nasuwa się przypuszczenie, że najkorzy
stniejszy format byłby w dalszym ciągu 
dość duży, na przykład A-5 lub A-6, (m. 
in. ze względów czysto technicznych, jak 
sposób trzymania w ręku, obracania kar
tek itp.).

Ogólnie rzecz biorąc należałoby uwzględ
nić następujące dwie możliwości:

pierwsza możliwość, to stosowanie dla 
bibliotek uzupełniających wydań zminia
turyzowanych,

druga — to miniaturyzacja dokonywa
na w bibliotekach za pomocą kserogra
fów i odpowiedniej techniki introligator
skiej.

Pierwsze rozwiązanie wymagałoby od
powiedniego zacieśnienia współpracy wy
dawnictw z bibliotekami, drugie — odpo
wiedniego usprawnienia bibliotecznej pra
cy kopiarskiej o charakterze chałupniczym 
i wytwarzania dwustronnie aktywnego 
papieru kserograficznego.

Jeśli zaś chodzi o wyżej wymienione 
okulary, to można by spróbować zaopa
trzyć się w nie w kraju lub podjąć z fir
mą Zeiss odpowiednie rozmowy. Tą kwe
stią organizacyjno-handlową nie będę się 
w tym artykule zajmować.

Przechodząc do prognostyki można by 
przewidywać możliwość upowszechnienia 
proponowanych wydawnictw zminiatury
zowanych dla zwykłych księgarnf jako 
asortyment równoległy zwykłym forma
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tom, albo też tylko — jako wydanie sto
sowane do publikacji o specjalnej treści.

Wprawdzie teoretycznie biorąc kwestia 
jest tutaj taka sama jak w przypadku 
bibliotek, jednak z przyczyn natury or
ganizacyjno-technicznej i propagandowej, 
a także ze względu na charakter gene
ralny takiego zastosowania, problem to 
praktycznie biorąc całkiem odrębny.

Tutaj zaś należałoby zacząć od prób 
na małą skalę, ale raczej w dość szerokim 
zakresie rodzaju bibliotek i przekroju u- 
żytkowników, aby ustrzec się przed wy
suwaniem subiekcji ze strony osób przy
zwyczajonych do innych, praktykowanych 
dotychczas systemów.

Michał Brykczyński

Z żałobnej 
barty

HANNA GASIOROWSKA-KRUSZEWSKA 
1926-1978

Zmarła w Łodzi 12 listopada 1978 r. Hanna Gąsiorowska-Kruszewska. Zwią
zana była z bibliotekarstwem publicznym naszego miasta przez 20 lat. Urodzona 
w Warszawie 3 września 1926 r., szkołę średnią ukończyła w 1946 r. w Grójcu.

W okresie dzielącym Ją od zaangażowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
im. L. Waryńskiego (1.IX.1957) jako bibliotekarki rejonowej, pracowała przez 
4 lata w bibliotekach związkowych i technicznej. Skierowana do 14 Rejonowej 
Biblioteki Publicznej, nazwanej po decentralizacji 7 Rejonową Biblioteką Pu
bliczną Dzielnicy Śródmieście, po 2 latach objęła tam funkcję kierowniczki. 
Koleżanka Hanna Kruszewska-Gąsiorowska ukończyła kurs dla pracowników 
bibliotek powszechnych POKKB i kurs III stopnia z zakresu bibliotecznej służ
by informacyjnej. Długoletnia współpraca Koleżanki Gąsiorowskiej-Kruszew
skiej z kolejnymi rocznikami studentów w Radach Mieszkańców, Klubie „Bal
bina” i Kole Przyjaciół Biblioteki, owocowała w pięknych osiągnięciach czy
telniczych i różnorodnych formach pracy kulturalno-oświatowej biblioteki.

Za działalność bibliotekarską odznaczono Koleżankę Hannę Gąsiorowską-Kru- 
szewską Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jej przedwczesna śmierć, poprzedzona 
długotrwałą chorobą wzbudziła serdeczny żal w środowisku bibliotekarskim 
Lodzi.

Izabela Nagórska
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KOMUNIKAT

w sprawie „Materiałów Informacyjnych” Instytutu Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej.

W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do Biblioteki Narodowej oraz Re
dakcji „Bibliotekarza”, informujemy uprzejmie, że w serii „Materiały Informacyjne 
IKiCz ukazały się dotychczas następujące pozycje:

1 — LOKALE I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W POLSCE w 1970 r.
J. Maj, A. Zeller, К. Zinserling, rok wyd. 1972.

2 — ORGANIZACJA CZASU PRACY W BIBLIOTEKACH GROMADZKICH
A. Danecka, T. Koperska, rok wyd. 1972. *

3 — OBOWIĄZKI I CZYNNOŚCI PERSONELU POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BI
BLIOTEKI PUBLICZNEJ 
J. Wołosz, rok wyd. 1974.

4 — UZUPEŁNIENIE I WYKORZYSTANIE ZBIORÓW BIBLIOTEK PUBLICZ
NYCH w latach 1968-72.
St. Siekierski, W. Adamiec, J. Ankudowicz, rok wyd. 1974.

5 — ORGANIZACJA KSIĘGOZBIORÓW W WYPOŻYCZALNIACH Z WOLNYM
DOSTĘPEM DO PÓŁEK
J. Czarnecka, E. Szałajska, rok wyd. 1975.

6 — PROBLEMATYKA KSZTAŁTOWANIA SIĘ POTRZEB CZYTELNICZYCH
E. E. Wnuk-Lipińscy, rok wyd. 1975. *

7 — ROLA WYSTAW, ODCZYTÓW I SPOTKAŃ AUTORSKICH W DZIAŁALNO
ŚCI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W POLSCE 
A; Danecka, rok wyd. 1976.

8 — PRASA TECHNICZNA W OPINIACH JEJ ODBIORCÓW
G. Straus, rok wyd. 1976. *

9 — KADRA INSTRUKTORSKA W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH
T. Turowska, A. Dziubecki, rok wyd. 1977. *

10 — BADANIA CZYTELNICTWA LITERATURY FACHOWEJ ORAZ FORM JEJ
ROZPOWSZECHNIANIA
(materiały polsko-radzieckiego seminarium) rok wyd. 1978. *

Pozycje wydawane w tej serii są bezpłatne. Tytuły oznaczone gwiązdką można 
jeszcze otrzymać, przesyłając zariiówienie do BIBLIOTEKI NARODOWEJ, UL. HAN- 
KIEWICZA 1, 00-973 WARSZAWA.

Zamówienia będą realizowane w kolejności zgłoszeń.
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