


CZASOPISMO WYDAWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH 
ORAZ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNA M. ST. WARSZAWY

TREŚĆ

M. Mazurkiewicz: Czy istnieje kryzys pracy SBP?............................................
J. Wróblęwski: Biblioteki publicane w pracach magisterskich.........................
Seminarium dla kierowników działów instrukcyjno-metodycznych (W. Przy

byszewski, J. Wójcik}..................................................................................
M. Carrion; ■DibliO'teki publiczne w Hiszpanii .........................................................
Z prac IFLA (J. Kołodziejska} ..............
Posiedzenie OMKP NSZZ „Solidarność” w Krakowie (J. Maj}.........................
Przegląd piśmiennictwa
Sprawy bibliotek i czytelnictwa w prasie {eLBe}..................................................
W okopach bibliologii, w okowach bibliofilstwa, cz. 2 (Głombiowski K.; Książka 

w procesie komunikacji społecznej. Wrocław 1980. Rec.: J. Kostecki} .
Nowe publikacje wojewódzkich bibliotek publicznych.

Radomska WBP o Kochanowskim (W. Adamiec}............................................
Kronika krajowa (L.B.)..............................................................................................
Kronika zagraniczna (Z. Kolanowska}...................................... . .
Z żałobnej karty

Sabina Saturnina Sulikowska (I. Nagórska}..................................................

СОДЕРЖАНИЕ

— Есть-ли кризис в Обществе Польских Библиотекарей?
— Массовые библиотеки в Испании...............................
— 3 деятельности ИФЛА ..................................................
Обзор литературы

Проблемы библиотек и чтения на печати .
Новые публикации Войводских Массовых Библиотек

Домашняя хроника .....................................
Зарубежная хроника............................................
Изпечатной ..............................................................

CONTENTS

— Is It а Crisis in Polish Librarians Association?
— Public Libraries in Spain................................
— About IFLA Activity...................................................
Review of Books and Articles

Problems of Libraries and Reading in the Press 
New Editions of the Vojevodish Public Libraries

Domestic Chronicle....................................

Foreign Chronicle...........................................
From Memories...................................................

53
55

58
61
64
66

68

70

74
77
78

80

53
61
64

68
74
77
78 
80

53
61
64

68
74
77
78 
80

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

czysław Mazurkiewicz, Kazimierz Podhorski, Zbigniew Żmigrodzki.



BIBLIOTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

CZY ISTNIEJE KRYZYS PRACY SBP?

Na tak sformułowane pytanie należałoby jednak odpowiedzieć twierdząco. Istnieje 
kryzys pracy Stowarzyszenia, jako całej organizacji. Nie znaczy to oczywiście, że 
wybieralne czy powoływane (np. sekcje) organa Stowarzyszenia nic nie robiły. Mają 
one niewątpliwe zasługi. Ale mają również niezaprzeczalne wady. Zarówno Zarząd 
Główny, jak i zarządy okręgów mogą się poszczycić różnymi osiągnięciami. Wystar
czy wysłuchać czy przeczytać sprawozdania z kolejnych kadencji. Są to fakty, któ
rych kwestionować nie sposób. Rzecz jednak w tym — czy to wystarczy, czy chodzi 
tylko o to co zrobiono rzeczywiście. Wydaje się, że chyba nie.

Od kilku łat wśród członków SBP dają się zauważyć pewne niepokojące zjawiska. 
Należą do nich niepłacenie składek, niewstępowanie do SBP dużych grup bibliote
karzy (znaczna część bibliotekarzy naukowych, zdecydowana większość bibliotekarzy 
szkolnych i związkowych nie należy do SBP) j wreszcie coraz częściej stawiane py
tanie: „co Stowarzyszenie mi da je?”. Choćby te trzy, przykładowo wymienione, zja
wiska, a jest ich więcej, świadczą o narastającym kryzysie organizacyjnym w SBP. 
Od wielu łat na zjazdach krajowych nie ma żadnego realnego i konkretnego progra
mu działania SBP, programu organizacji, a nie tylko katalogu potrzeb i bolączek 
różnych bibliotek. SBP nie jest i nie może być organizacją o charakterze interwen
cyjnym, wyręczającą często dyrektorów bibliotek.

Ten brak programu jest, dla mnie przynajmniej, świadectwem braku koncepcji, 
braku odpowiedzi — czym natprawdę ma być Stowarzyszenie. Na zjazdach mówi się 
o brakach i trudnościach w pracy różnych typbw bibliotek. Wiele wypowiedzi ma 
charakter wręcz incydentalny, wąski, wyłącznie z własnego podwórka. Proponuję 
poczytanie uważne sprawozdań z kilku ostatnich zjazdów i zastanowienie się — ilu 
dyskutantów zajmowało się pracą samej organizacji, co ważnego dla organizacji 
wniosły referaty i dyskusje. Okaże się, że ta problematyka występuje tylko szcząt
kowo, niewiele osób ją podejmuje, a ijuż nikt się do niej .poważnie nie ustosunko
wuje. A skuteczność interwencyjna SBP jest i tak co najmniej wątpliwa, jeżeli włas
ne, organizacyjne czasopisma od wielu już lat wychodzą regularnie z kilkumiesięcz
nym opóźnieniem.

Kiedy stawiam sobie pytanie czym jest i czym powinno być SBP — nie umiem 
sobie jasno i wyraźnie odpowiedzieć. Nie umiem dlatego, że wymaga to szerokiego 
przedyskutowania, wymiańy poglądów, których — podejrzewam — też nie ma.

Statut mówi m.in. o ochronie interesów bibliotek i bibliotekarzy. Jakich interesów? 
Czy i tych, które powinny być chronione przez związki zawodowe? Ile bibliotek Sto
warzyszenie obroniło, i przed kim, lub przed czym?

Zgodnie z innym postanowieniem statutu robi się różne konferencje, sesje czy 
zjazdy, (ostatni, poznański był wręcz klinicznym przykładem immobilizmu i stag
nacji), z których nic nie wynika. Efektów tych przedsięwzięć, czasem nawet słusz
nych, ciekawych i ważnych, nie tylko władze nie chcą respektować, ale nawet dy
rekcje bibliotek.

Dużo mówi się przy takich okazjach o społecznej randze bibliotekarzy, zawodu, 
bibliotek, a nawet samego Stowarzyszenia. A jaką rangę ma Stowarzyszenie w kon
kretnej bibliotece, który dyrektor biblioteki Ijczy się ze Stowarzyszeniem u siebie, 
w bibliotece? Ale jest i druga strona tego medalu — z czym występuje Stowarzy
szenie w stosunku do dyrekcji biblioteki? Czy był w kraju choćby jeden wypadek
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odrzucenia przez dyrekcję jakiejś słusznej inicjatywy Kola SBP, odwołania się te
goż Koła do Zarządu Okręgu i interwencji Zarządu w dyrekcji? Nie wiem czy sa 
w kraju dyrekcje liczących się bibliotek, które rzeczywiście poważnie traktują SBP 
w swoich biblio tekach? A może sami członkowie SBP nie traktują poważnie swojej 
organizacji, a może i nawet zawodu. Osobiście spotkałem się z wypowiedzią biblio
tekarza, z kilkunastoletnim stażem ipracy, z dużej, naukowej biblioteki, udowadnia
jącego, że bibliotekarstwo nie jest zawodem.

Te pytania i wątpliwości formułuję nie dlatego, aby wszystko negować. Nie mam 
najmniejszego zamiaru umniejszać zasług działającego od kilkudziesięciu łat, pod 
różnymi nazwami. Stowarzyszenia. Ale argumenty historyczne nie rozwiążą proble
mów naszej organizacji w dniu dzisiejszym i jutrzejszym. Mówię o tym dlatego, iż 
chcąc cokolwiek poprawić, czy zmienić — mus-imy zdać sobie sprawę ze wszystkich 
niedomagań, wad, niesprawności. Powinniśmy ustalić przyczyny i usunąć je. Usu
wanie, bowiem, samych skutków niczego nie rozwiąże. Dopiero uczciwe, bez żadnych 

.uprzedzeń, uprzytomnienie sobie istotnych przyczyn może stać się pomocne w wy
pracowaniu niezbędnych zmian.

Dlatego uważam, że najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów powinien w całości sku
pić się na wypracowaniu koncepcji SBP. Należałoby zrezygnować z czytania nawet 
skrótu sprawozdania (wystarczy je ipowielić), zrezygnować z omawiania poprawek 
do statutu, gdyż nie wiadomo w jakim kierunku powinny one pójść, a cały czas po
święcić na dysikusję o Stowarzyszeniu. Można tym razem zrezygnować również z roz
trząsania bolączek codziennej pracy (bibliotek. Ale nie bójmy się dyskusji, nie bójmy 
się propozycji kontrowersyjnych, lub nawet na pozór nierealnych. Koncepcja naj
właściwsza może wyłonić się tylko wówczas, gdy w fazie dyskusji wyciągnięte będą 
wszystkie możliwe do przewidzenia ujemne strony danej propozycji. Będzie wtedy 
możliwość uniknięcia wielu niepotrzebnych błędów. Jakość i żywość tej dyskusji 
będzie naocznym sprawdzianem, co bibliotekarze myślą o swojej organizacji zawo- 
dO'Wej, jak widzą jej zadania i swoje miejsce w niej. Dyskusja ta będzie testem ce
lowości istnienia organizacji. Jeśli bowiem będzie mdła, jeśli pójdzie w kierunku 
jednostkowych bolączek bibliotek, jeśli wezmą górę partykularne interesy grupowe 
czy resortowe — będzie to znaczyło, iż członkowie SBP nie chcą łub nie mogą z ja
kichś przyczyn widzieć zadań Stowarzyszenia jako organizacji. Należałoby wówczas 
zastanowić się nad celowością dalszej egzystencji SBP.

Proponuję, aby zastanowić się nad problemem parokrotnie już w przeszłości pod
noszonym. Czy SBP ma być organizacją masową czy nie. W jednym i drugim wy
padku należy sobie odpowiedzieć — czego członkowie będą od niej oczekiwać. W 
każdym również wypadku należy przebudować statut, tzn. zadania i wewnętrzną 
organizację. Jedno jest pewne — SBP nie jest i nie może być związkiem zawodo
wym. Przy założeniu „masowości” Stowarzyszenia nieuniknione wydaje mi się przy
jęcie struktury opartej na Sekcjach z wybieralnymi zarządami,, a nie jak dotąd — 
powoływanymi. Każdy członek musiałby należeć do jakiejś sekcji.

Przy założeniu „niemasowości” trzeba liczyć się z bardzo dużym zmniejszeniem się 
liczby członków. Należałoby również postawić rygorystyczne wymagania dla człon
ków w zakresie np. stażu pracy bibliotekarskiej, składek itp. Wewnętrzna organi
zacja mogłaby być oparta na sekcjach problemowych, zgodnych z zainteresowaniami 
członków, np. sekcja historii książki i bibliotek, organizacji bibliotek, kształcenia 
i doskonalenia bibliotekarzy, społecznego odbioru (obiegu?) książki, itp. Nie byłoby 
wówczas potrzebne Koło jako ogniwo organizacyjne. Członkowie sekcji rekrutowa
liby się z różnych typów bibliotek.

W jednym i drugim przypadku szczegółowe sformułowania statutowe będą spra
wą wtórną, gdyż muszą one być pochodną koncepcji Stowarzyszenia, jego celów 
i sposobów Ich realizacji. Proponuję więc, aby najbliższy Zjazd nie zajmował się 
ostateczną redakcją statutu, ograniczając się jedynie do niezbędnych poprawek, wy
nikających z przyjętych przez Zjazd Koncępcji. Zjazd powinien powołać komisję 
statutową, która działałaby przez całą kadencję tak, aby projekt statutu, po różnych 
konsultacjach z okręgami, mógł być przedłożony następnemu Zjazdowi.

Przedstawiłem dwie, bardzo ogólnie zarysowane, koncepcje. Będzie ich niewątpli
wie więcej. Im więcej tym lepiej. Wydaje mi się, że każdą trzeba i warto wnikliwie 
przeanalizować, 1 być może, w oparciu o różne da siię opracować najwłaściwszą na 
dziś i na łata następne, ale przecież nie na wieczność. Musi ona z biegiem łat ulegać 
naturalnej ewolucji wynikającej z życia.



JAN WRÓBLEWSKI
ZAKŁAD BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
WSP OLSZTYN

Biblioteki publiczne 
w pracach magisterskich

Powstanie w 1974 roku w Wyższej Szko
le Pedagogicznej w Olsztynie kierunku 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
stworzyło większe możliwości prowadze
nia badań nad rozwojem bibliotek i czy
telnictwa na Warmii i Mazurach. Jedna z 
nich stało się rozpoczęte w 1976 r. na stu
diach zaocznych seminarium magisterskie, 
zajmujące się problemami bibliotek publi-. 
cznych. Biorą w nim udział studiujący, 
pracownicy bibliotek publicznych z woje
wództwa olsztyńskiego i województw są
siednich (suwalskie, łomżyńskie, ostrołęc
kie. białostockie, elbląskie, ciechanowskie). 
W pierwszym rzędzie podjęto jako tema
ty prac magisterskich problemy powojen
nego rozwoju bibliotekarstwa publicznego 
w latach 1945—1975. Seminarzyści podej
mowali opracowywanie sieci bibliotek w 
rejonach związanych z ich miejscem pra
cy. W tych monograficznych opracowa
niach swoją uwagę skupiają głównie wo
kół zagadnień rozwoju sieci bibliotek, lo-. 
kali i ich wyposażenia, kształtowania się. 
księgoizbiorów, czytelnictwa i jego popu
laryzacji. Prace te osadzone w lokalnych 
realiach, rozpoczynają się rozdziałem za
wierającym charakterystykę danego po-, 
wiatu (rys historyczny, podział admini
stracyjny, rozwój gospodarczy, ludność, 
oświata, kultura).

Rozwój czytelnictwa jest opracowywany 
porównawczo na przestrzeni lat, a także ■ 
w porównaniu z innymi powiatami i. 
wskaźnikami wojewódzkimi (średnią wo
jewódzką). Do tego służą liczne tabele i 
wykresy, a także mapki wykazujące roz
mieszczenie bibliotek w poszczególnych 
latach. Ponadto prace zawierają wiele 
aneksów oraz materiału ilustracyjnego 
(fotokopie dokumentów, zdjęcia wnętrz 
lokali, imprez oświatowych, zdjęcia gru
powe i pojedyńczych bibliotekarzy, foto
kopie kart tytułowych pierwszych książek, 
ich znaków własnościowych, dedykacji 
itp). Są również umieszczane ekslibrisy a 
nawet herby danych miast powiatowych.

■Baza źródłowa omawianych prac magi
sterskich jest również bogata. Seminarzyś
ci wykorzystują przede wszystkim mate
riały archiwalne (znajdujące się w archi
wach państwowych, bibliotecznych, biblio
tek wojewódzkich, miejskich i gminnych) 
oraz innych instytucji. Wiele potrzebnych 
i gazet („Wiadomości Mazurskie”, „Życie 
infcrmacji dostarczają roczniki czasopism

Olsztyńskie”, „Słowo na Warmii i Mazu
rach”, „Warmia i Mazury”, „Bibliotekarz”, 
„Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz 
Olsztyński”, „Informator WiMBP w Ol
sztynie” i in.). Bardzo pomocne są różne 
zarządzenia dotyczące bibliotek oraz dru
kowane pamiętniki i wspomnienia biblio
tekarzy. Pod tym względem województwo 
olsztyńskie, w dawnych jego granicach, 
ma spore osiągnięcia. Zawdzięczamy to 
staraniom Wojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej w Olsztynie i Zarządu Okręgu 
SBP, których wynikiem były trzy ogło
szone konkursy na wspomnienia bibliote
karzy (1959, 1975, 1976). Również WBP ma 
na swoim koncie dwa wydawnictwa jubi
leuszowe, w których znalazło się kilka
naście ciekawych wsipomnień z pionier
skich lat rozwoju olsztyńskiego bibliote
karstwa L Ponadto wspomnienia o^lsztyń- 
skich bibliotekarzy były drukowane w 
takich czasopismach jak „Przegląd Zacho
dni”, „Warmia i Mazury”, „Tygodnik Kul
turalny”, „Kultura i Ty”, „Bibliotekarz”, 
„Poiradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz 
Olsztyński”, „Informator WiMBP w Ol
sztynie”, „Orka”, „Słowo na Warmii i Ma
zurach”, a także w „Pamiętnikach osadni
ków Ziem Odzyskanych” 2. Nie można tu
taj pominąć pracy Wacława Gołowicza pt. 
„Głęboki teren”, wydanej w 1961 r. przez 
WiMBP w Olsztynie.

Korzystają również seminarzyści z 
wszelkiego rodzaju opracowań. Służą one 
zarówno do nakreślenia tła i omówienia 
zagadnień pokrewnych (rys historyczny 
powiatu, rozwój życia kulturalno-oświato
wego itp.), jak i przy pisaniu poszczegól
nych rozdziałów rozprawy magisterskiej. 
Szczególnie użyteczne stały się wydawane 
przez WiMBP w Olsztynie opracowania 
roczne na podstawie sprawozdań GUS pt. 
„Ocena działalności bibliotek publicznych 
województwa olsztyńskiego w roiku...”

Ważne miejsce zajmują w stadium gro
madzenia materiałów różne dokumenty, 
będące poza zasięgiem instytucji urzędo
wych, a znajdujące się w rękach prywat
nych posiadaczy, jak: notatki, zaświadcze
nia, nominacje, listy pochwalne, zdjęcia 
itp. Dla przykładu podam, że organizator 
i pierwszy kierownik biblioteki gminnej 
w Nowej Różance Wilhelm Janczewski, 
przechował rękopis swego przemówienia.

1 20 lat pracy publicznych bibliotek pow
szechnych województwa olsztyńskiego 1946— 
—1966. Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bu
rakowskiego. Olsztyn 1966; Biblioteki publiczne 
na Warmii i Mazurach. Przeszłość i teraźniej
szość. Olsztyn 1976.

2 Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. 
Poznań 1963, wyd. II. 1970. Praca Franciszka 
Iwanowskiego: ,,Początki, pracy kulturalno-oś
wiatowej w powiecie olsztyńskim".
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które wygłosił w dniu 16 stycznia 1949 r. 
na uroczystościach z okazji otwarcia tej 
biblioteki. /

Magistrantom zaleca się, aby zbieranie 
materiałów do swoich prac rozpoczynali 
od tego ostatniego źródła, a to z następu
jących względów. Zachowane w archiwach 
państwowych i aktach bibliotecznych ma
teriały o początkach rozwoju bibliotek 
publicznych w terenie nie są zbyt obfite 
(w niektórych placówkach bibliotecznych 
co gorliwsi kierownicy rozpoczynali nie
kiedy swoją działalność od pozbvcia się 
tej — ich zdaniem — makulatury). Żyją 
jednak jeszcze niektórzy organizatorzy z 
tamtego pionierskiego okresu i jest szansa 
skontaktowania się z nimi. W ich posia
daniu znajdują się cenne dokumenty, jak: 
nominacje, zaświadczenia z kursów bi
bliotekarskich. własne notatki, brudnopi- 
sy sprawozdań, • fotografie itp. Dokumenty 
te mogą stać się bardzo przydatne. Poza 
tym seminarzyści docierając do tych pio
nierów, czy to osobiście czy drogą ko
respondencyjną, pobudzają ich do ustnych, 
a nawet pisemnych wypowiedzi (wspom
nień) o rozwoju czytelnictwa w tamtych 
czasach i tym s,posobem przyczyniają się 
do powstania nowych dokumentów. Dzięki 
takim kontaktom udało się zebrać sporo 
cennych materiałów. Tak np. Władysława 
Żelepień z Kętrzyna dotarła do właścicie
lek prywatnej wypożyczalni książek 
(„Czytelnia Nowości”), która istniała w 
Kętrzynie jeszcze przed zorganizowaniem 
w tym mieście biblioteki publicznej. Po
nadto odnalazła jeszcze 21 książek z pie
czątkami tej wypożyczalni. Ta sama magi- 
strantka skłoniła również do napisania 
wspomnień pierwszego kierownika biblio
teki gminnej w Nowej Różance, Wilhelma 
Janczewskiego oraz pierwszą kierowniczkę 
biblioteki powiatowej, Kazimierę Wojno- 
-Orańską. Inna zaś mag is tr antka, Leoka
dia Wawirowicz z Dobrego Miasta, piszą- 
ca pracę o rozwoju czytelnictwa w swoim 
rejonie bibliotecznym, odkryła bibliofila- 
-repatrianta, który w 1946 r. przywiózł z 
Wileńszczyzny wiele własnych książek i 
wpożyczał je innym do czytania. I on to 
na prośbę L. Wawirowicz napisał bardzo 
interesujące wspomnienia zatytułowane: 
„Moje s,potkania z książką”. Wspomnienia 
te oraz wykaz książek do dzisiaj zacho
wanych zostały włączone w formie aneksu 
do pracy magisterskiej. Również fotokopie 
niektórych kart tytułowych z ciekawymi 
znaka'mi własnościowymi i dedykacjami.

Jakkolwiek cezura badań obejmuje lata 
powojenne (1945—1975), to jednak nie po
mija się ciekawych i istotnych faktów z 
wcześniejszego okresu. I tak np. Marianna 
Łozowska, która pisała monografię rozwo
ju toibliot^ w powiecie suwalskim, uzy- 
skazała ciekawe informacje pisemne od o- 
soby prowadzącej przed wojną w Suwał
kach bibliotekę Polskiej Macierzy Szkol

nej ®. M. in. znalazł się tam opis w jaki 
przemyślny sposób w roku 1940 udało się 
ocalić księgozbiór przed gestapo.

Szczególnie cenne są informacje o roz
woju czytelnictwa, z okresu, gdy nie by
ły jeszcze zorganizowane oficjalne biblio
teki. Jedną taką wiadomość, zdobytą przez 
Marię Załęgowską z Ostródy, przykłado
wo chciałbym tutaj przytoczyć:

„Przyjechałam do Ostródy w 1945 roku 
(...). Przywieźliśmy ze sobą parę książek, 
które zaczęliśmy ipożyczać w zamian za 
pożyczane nam przez znajomych. W domu, 
w bibliotece, wśród książek niemieckich 
znaleźliśmy jeszcze 2 książki polskie, któ
re puściliśmy w obieg. Wkrótce koło się 
zamknęło i zaczęliśmy odczuwać brak 
świeżej książki. Wpadliśmy jednak na po
mysł, (by wszyscy, którzy mają polskie 
książki złożyli je w jakimś lokalu, a ktoś 
z nas ipodej'mie się wymiany czy wypoży
czania tych 'książek, oczywiście tak wypo
życzanie jak i ipraca będą bezinteresowne. 
Ponieważ oboje z mężem lubiliśmy czy
tać, podjęłam się prowadzić tę bibliotecz
kę, Lokal znaleźliśmy bardzo szybko dzię
ki mężowi, który był wówczas przewod
niczącym Stowarzyszenia Pracowników 
Państwowych i Samorządowych w Ostró
dzie. Stowarzyszenie to zajęło dla siebie 
duży lokal, którego część, 2 pokoje odstą
piono na użytek „wypożyczalni książek”. 
Umówiłam się więc ze znajomymi, że będę 
przychodziła co drugi dzień w pewnych 
godzinach by wymienić (wypożyczać) 
książki, oczywiście przyjmowałam też 
książki nowe, bo ludzie bardzo chętnie je 
składali”

Tak było przed zorganizowaniem biblio
tek powiatowych. A jak w trakcie ich or
ganizowania? Tutaj zdobyto również spo
ro ciekawych informacji. Np. Zofia Frąc
kiewicz z Pasłęka dowiedziała się od orga
nizatorki biblioteki powiatowej, Wandy 
Smulskiej, że ta aby zdobyć książki do 
tworzącej się biblioteki zwróciła się z li
stownym aipelem do swoich krewnych, 
przyjaciół i znajomych mieszkających w 
różnych częściach Polski,

Wielce przydatne są również informacje 
dotyczące późniejszego okresu. Pragnę za
cytować taką informację uzyskaną przez 
Teresę Szypulską z Nidzicy, a ilustrującą 
w jaki sposób był realizowany radosny 
plan zakładania bibliotek gromadzkich w 
połowie lat pięćdziesiątych według hasła: 
„w każdej gromadzie biblioteka”:

„Wreszcie pewnego słotnego dnia słyszę

’ Jest to Wanda Moraczewska-Lewandowska, 
obecnie zamieszkała w Warszawie, w Suwał
kach pracowała od 1932 r.

< List Anny Błazińskiej z Lublina z dnia 
3.VI.1977 r. Błazińska w końcu 1946-^. została 
pierwszym kierownikiem biblioteki powiato
wej w Ostródzie.
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za oknem skrzyp żelaznych kół wozu. Wy
glądam oknem i widzę obrazek — pełny 
aż kopiaSty wóz... niedbale rzuconych ksią
żek. śiąipi deszcz — gdzie je złożyć? Nie 
mam załatwionego lokalu. Cóż było robić? 
Wnieśliśmy je z mężem do miesżkania na 
piętro (...). Radości miałem sporo, ale na 
druigi dzień zaczął się kłopot. Gdzieś trze
ba było je umieścić, ale gdzie? Kierow
nik szkoły ipościągał ze strychu porozwala- 
ne szafy, ipozbijał je, zamiast zawiasów’ 
przymocował kawałki skóry, kupiliśmy 
kłódki i ustawiliśmy w jednej z klas”®. >

Nie można też pominąć krytycznego 
ustosunkowania się do uzyskiwanych a 
nawbt już publikowanych informacji. 
Przykładem tego jest praca magisterska 
wspomnianej już Teresy Szypulskiej. Oto 
w jednym iz wydawnictw znalazła się in
formacja, że „Żarzad Miejski w Nidzicy 
nić widząc rychłej możliwości uruchomie
nia gazowni wymienił ją z Zarządem 
Miejskim Piotrkowa Trybunalskiego na 
księgozbiór złożony z 5000 tomów” ®. Ma- 
gistrantka badając jednak tę sprawę u 
źródła na podstawie akt archiwalnych, 
wywiadów z żyjącymi jeszcze pracowni
kami ówczesnego Zarządu Miejskiego i 
księgi inwentarzowej biblioteki miejskiej, 
stwięirdzila, że piece gazowni do Piotrko
wa Trybunalskiego — sprzedano i przy 
okazji „dokonywanej transakcji handlo
wej nawiązano bliższe kontakty z oboma 
miastami. Władze piotrkowskie widząc jak 
silnie odczuwany jest głód książki polskiej 
na Ziemiach Odzyskanych, postanowiły 
przyjść Nidzicy z pomocą. Zorganizowano 
zbiórkę książek, które w czerwcu (1948) 
przekazano mieszkańcom Nidzicy jako 
dar”. Książek tych było 999.

Pierwsze monografie zostały ukończone 
w 1978 troku — pierwsza to „Rozwój i 
działalność bibliotek publicznych w powie
cie augustowskim w latach 1945—1975” na- 
oisana przez Zofię Sadowską, dyrektora 
MBP w Augustowie. Jako następne pow
stały prace dotyczące takich powiatów 
woj. oilsztyńskiego; Biskupiec, Węgorze
wo, Szczytno, Działdowo, Morąg, Barto
szyce, Nidzica, Kętrzyn, Ostróda; woj. bia
łostockiego: Łomża, Suwałki, Zambrów, 
Sejny. W opracowywaniu są z woj. ol
sztyńskiego: Olsztyn, Braniewo, Giżycko, 
Nowe Miasto; z woj. białostockiego: Gra
jewo, Olecko, Łapy; z woj. warszawskiego: 
Maków Mazowiecki, Ostrołęka; z woj. 
gdańskiego: Malbork.

Ponadto powstają monografie o mniej
szym zasięgu terytorialnym: biblioteki 
miejskiej lub gminnej (Dobre Miasto, Re
szel, Górewo Iławeckie, Miłakowo) oraz 
poszczególnych oddziałów dla dzieci.

5. ’ Wspomnienia byłej kierowniczki GBP w 
Szczepkowie-Borowym, Barbary Bartkiewicz.

’ Browiński Czesław: Olsztyn 1945—1970, Olsz
tyn 1974, s. 55—56.

względnie obejmujące zagadnienia w 
skali całego województwa jak wypożycza
nie międzybiblioteczne, szkolenie bibliote
karzy, biblioteki publiczno-szkolne, Sipot- 
kania autorskie.

Jak dotąd prace te spotkały się z uzna
niem środowiska i dobrymi ocenami re
cenzentów. Na organizowanym dwukrot
nie konkursie im. E. Sukertowej-Biedra- 
winy na najlepszą pracę magisterską z za
kresu bibliotekoznawstwa i informacji na
ukowej tematycznie związaną z regionem 
Warmii i Mazur, dwie z nich uzyskały 
pierwsze miejsca, a jedna trzecie miejsce, 
co jest również pewnym miernikiem ich 
przydatności dla regionu Warmii i Ma
zur

Należy jeszcze zastanowić się, jaki cel 
przyświeca tym opracowaniom:
Po pierwsze: zabezpieczenie mate
riałów znajdujących się poza archiwami 
państwowymi, w rękach prywatnych, a 
nawet w samych bibliotekach, gdzie mogą 
ulec zagładzie. Jest to szczególnie ważne, 
gdyż już odchodzą ostatni pionierzy po
wojennego bibliotekarstwa. Dlatego też 
kładzie się nacisk, aby najbardziej cenne 
dokumenty zamieszczać w pracach magi
sterskich jako aneksy (odpisy, odbitki kse
rograficzne, fotokopie). Ponieważ istnieją 
jeszcze możliwości uzyskania istotnych in
formacji od pierwszych organizatorów 
powojenego czytelnictwa, magistranci 
otrzymują wskazania, aby zbieranie ma
teriałów zaczynać od tych ludzi. Zdarzyło 
sie bowiem niejednokrotnie, że prawie w 
ostatniej chwili zdążono uzyskać ważne 
informacje. I te właśnie informacje w kon
frontacji z materiałami archiwalnymi da
la pełniejszy obraz ówczesnych zjawisk. 
Po drugie: uhonorowanie w ten sposób 
dawnych działaczy i pionierów bibliote
karstwa, szczególnie tych, którzy zostali

’ Organizatorami konkursu im. Emi.lii Suker- 
towej-Biedrawiny na najlepszą pracę magister
ską z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowe,1 tematycznie związaną z regionem 
Warmii i Mazur jest Wydział Kultury, i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna, Zarząd Okręgu SBP 
i Zakład Bibliotekoznawstwa WSP. Konkurs ma 
zasięg ogólnokrajowy. Po raz pierwszy przy
znano nagrody na prace wykonane w roku 
1978. Pierwszą nagrodę uzyskała wtedy roz
prawa Gabrieli Piwowarskiej pt. „Rozwój i 
działalność bibliotek publicznych w powiecie 
biskupieckim w latach 1946—1975”, w roku na
stępnym pierwszą nagrodę przyznano Zofii 
Frąckiewicz za pracę nt. .,Rozwój i działalność 
bibliotek publicznych w powiecie pasłęckim w 
latach 1946—1975”, a trzecią Renacie Gąsiorow- 
skiej za pracę pt.: ,.Wypożyczenia międzybi
blioteczne w bibliotekach publicznych woje
wództwa olsztyńskiego w latach 1950—1974”. 
Nagrody są wręczane podczas obchodów ..Unia 
Olsztyńskiego Bibliotekarza”.

57



usunięci w cień z pominięciem ich zasług. 
Dlatego też zwraca się uwagę na opraco
wywanie sylwetek zasłużonych bibliote
karzy, umieszczanie ich zdjęć, fotokopii 
dokumentów, a także fragmentów ich 
wspomnień.
Po trzecie: rozprawy magisterskie mo
gą stać się użyteczne dla usprawnienia 
działalności bibliotek. Stąd dokładne ana
lizy rozwoju czytelnictwa, bazy lokalowej 
itp. Zazwyczaj magistranci przekazują je
den egzemplarz zainteresowanej placówce 
(bibliotece miejskiej lub wojewódzkiej). 
Po czwarte: zawarte w pracach magi
sterskich materiały są przydatne dla Za
kładu Bibliotekoznawstwa jako pomoce 
dydaktyczne. Zarówno do powstania dal
szych magisteriów jak również do zajęć 
dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń z za
kresu specjalizacji bibliotek publicznych, 
gdyż taką specjalizację prowadzi się ną 
studiach zaocznych).

Po piąte: prace magisterskie mogą w 
przyszłości być wykorzystane przy opraco
wywaniu większych całości tj. rozwoju bi
bliotek i czytelnictwa w danym regionie, 
a nawet w skali krajowej.

Nie 'Ulega wątpliwości, że po dokładnym 
opracowaniu okresu 1945—1975 Zakład 
Bibliotekoznawstwa zamierza przesunąć 
badania na lata 1975—1980. Jest to okres 
ważny ze względu na zburzenie struktur 
powiatowych i procesy, jakie zachodziły 
w tym czasie, szczególnie w społeczności 
wiejskiej. Być może nastąpi to już w przy
szłym roku akademickim.

Zarówno powstałe jak i przyszłe magi
steria na temat rozwoju bibliotek i czy
telnictwa należy traktować jako wkład ol
sztyńskiego ośrodka do badań poświęco
nych regionowi Warmii i Mazur oraz regio
nów sąsiednich, a także jako cegiełkę do 
opracowania dziejów bibliotek publicznych 
w Polsce Ludowej.

Seminarium dla kierowników działów 
instrukcyjno-metodycznych

w dniach 23—25 lutego 1981 r. odbyło 
się w Opolu seminarium dla kierowników 
działów instrukcyjno-metodycznych woje
wódzkich bibliotek publicznych, zorgani
zowane przez Ministerstwo Kultury i 
Sztuki i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
w Oipolu. Było to już czwarte z kolei tego 
typu spotkanie. Poprzednie odbyły się w 
Płocku (1978 r.), Radziejowicach (1979 r.) 
i w Jarocinie (1980 r.). W seminarium u- 
•:‘ze3fcniczyli także przedstawiciele Depar
tamentu Bibliotek, Domów, Kultury i 
Sztuki oraz Instytutu Książki i Czytelnic
twa Biblioteki Narodowej. Podczas tego
rocznego seminarium omawiano następu
jące zagadnienia:

1. Działalność merytoryczną i organi
zacyjną działów instrukcyjno-metodycz
nych,

2. Kwalifikuje instruktorów oraz orga
nizacje systemu dokształcania kadry in
struktorskiej,

3. Nowe formy pracy działów instruk- 
cy jno -metodycznych.

W pierwszym dniu seminarium z refera
tami wprowadzającymi wystąpili: dr Ed
ward Paliński (MKiS), doc. dr hab. Jad
wiga Kołodziejska (IKiCz) oraz mgr Kazi
mierz Kochański (Naczelny Zarząd Wyda
wnictw).

W referacie pt. „Aktualne problemy po
lityki bibliotecznej” dr E. Paliński omówił 
zasadnicze zamierzenia i podstawowe kie
runki prac MKiS dotyczące działalności bi

bliotek publicznych w roku bieżącym. 
Już samo sformułowanie tematu nasuwa 
kilka wątpliwości. Co prawda referent sku
pił uwagę na przed.stawieniu trudnej sy
tuacji bibliotek wiejskich, tym niemniej nie 
wyszedł poza znane już wcześniej fakty i 
ogólnikowe stwierdzenia. Referat ten nie 
zawierał żadnych konkretnych propozycji 
sposobów przezwyciężenia obecnych kło
potów bibliotekarstwa publicznego. W mo
mencie, gdy sytuacja gospodarcza kraju 
jest krytyczna i wszędzie szuka sie doraź
nych sposobów wyjścia z tego kryzysu, w 
programie działania Ministerstwa obraz 
ten nie znajduje właściwie odzwierciedle
nia, a nawet przeważa ton optymistyczny. 
W referacie tym wyraźnie dał sie zauwa
żyć zastanawiający brak orientacji w rze
czywistych potrzebach bibliotekarzy i co 
gorsza skompromitowany już tryb działa
nia administracji, tworzącej ciągle nowe, 
niepotrzebne plany i programy, które nie 
mają pokrycia w rzeczywistości (np. dą
żenie do podjęcia uchwały Rady Ministrów 
w sprawie dalszego rozwoju bibliotek pu
blicznych w Polsce).

Wnioski są następujące:
1. Ministerstwo Kultury i Sztuki nie spre

cyzowało swego stanowiska w kwestii 
choćby doraźnego, ale natychmiastowe
go złagodzenia ciężkiej sytuacji biblio
tek publicznych.

2. Niezbędne wydaje się podjecie starań 
zmierzających do daleko idących po-
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prawek w przedstawionym programie 
prac resortu.

Jeśli Ministerstwo nie uwzględni tych i 
jeszcze innych wniosków, to istniejący dy
stans między dyrektywami a realnymi 
możliwościami i potrzebami sieci biblio
tek publicznych będzie się stale powięk
szać.

Następnym punktem pierwszego dnia 
seminarium był referat J. Kołodziejskiej 
pt. „Perspektywy działalności instrkucyj- 
no-metodycznej w bibliotekach publicz
nych”. J. Kołodziejska omówiła następu
jące kwestie:
1. Potrzebę podjęcia natychmiastowych 

działań doraźnych mających na celu 
ochronę i utrzymanie dzisiejszego sta
nu iposiadania bibliotek publicznych w 
związku z krytyczną sytuacją Sipolecz- 
no-ekonomiczną kraju;

2. Konieczność określenia zasad sterowa
nia zewnętrznego i wewnętrznego pra
cą bibliotek;

3. Propozycje rozwiązań strukturalnych 
w działach instrukcyjno-metodycznych 
bibl io tek publicznych;

4. Miejsce i funkcję tzw. „ogniwa pośred
niego” w sieci bibliotek publicznych;

5. Wpływu społeczności lokalnej na dzia
łalność bibliotek publicznych, zwłaszcza 
bibliotek wiejskich.

J. Kołodziejska podkreśliła znaczenie 
zmian zachodzących ostatnio w otoczeniu 
biblioteki, które powinny mieć decydują
cy wpływ ną programowanie jej pracy. I 
tutaj punktem wyjścia powinny stać się 
potrzeby i oczekiwania społeczności lokal
nej.

W zaprezentowanej koncepcji zmiany 
struktury działów instrukcyjno-metodycz
nych bibliotek wojewódzkich referentka 
zaakcentowała konieczność powiązania do
skonalenia zawodowego instruktorów z ich 
nowymi zadaniami. W myśl tej koncepcji 
w dziale instrukcyjno-metodycznym po
winni pracować specjaliści z następują
cych dziedzin:
a) specjalista w dziedzinie produkcji wy

dawniczej, odpowiedzialny za politykę 
gromadzenia zbiorów w bibliotece wo
jewódzkiej;

b) specjalista w zakresie katalogowania 
i klasyfikowania odpowiedzialny za 
prawidłową strukturę zbiorów i ich 
opracowanie;

c) specjalista w zakresie organizacji in
formacji w bibliotece;

d) specjalista w zakresie bibliotekarstwa 
i czytelnictwa dziecięcego.

Specjaliści ci stanowiliby kolegium eks
pertów zajmujących się merytoryczną 
działalnością wojewódzkiej sieci bibliotek 
publicznych. Jednocześnie należałoby za
chować tzw. „ogniwo pośrednie” wspoma
gające pracę tej „komórki sztabowej”. W 
modelu tym zadania bibliotek gminnych 
zostałyby ograniczone do udostępniania. 
Tzw. „ogniwa pośrednie” musiałyby więc

skupiać wszystkie prace związane z gro
madzeniem i oipracowaniem zbiorów. Obe
cny kryzys wydawniczy i ogólnie niskie 
kwalifikacje bibliotekarzy wiejskich nie 
ipo zwalaj a na usamodzielnianie bibliotek 
gminnych w tych dziedzinach.

Następnym punktem pierwszego dnia 
seminarium był referat mgr Kazimierza 
Kochańskiego z Naczelnego Zarządu Wy
dawnictw poświęcony polityce wydawni
czej w (Polsce. K. Kochański omówił pod
stawowe funkcje NZW, kierunki polityki 
wydawniczej i ich zmiany w ostatnim 35- 
-leciu oraz zamierzenia na najbliższą przy
szłość. Referat ten wywołał bardzo ostrą 
dyskusję. Najważniejszym zarzutem sfor
mułowanym w stosunku do referenta 
był brak konkretnych propozycji ze stro
ny NZW zmierzających do poprawy obe
cnej sytuacji na rynku wydawniczym. 
Podkreślano, że w dalszym ciągu NZW nie 
liczy się z opinią publiczna a w tym ze 
środowiskiem bibliotekarzy. Krytykowa
no też działania NZW polegające na po
woływaniu nowych organów (jak np. Ko
misja do Spraw Książki przy Prezydium 
Rządu). K. Kochański nie potrafił prze
konać uczestników seminarium a celowo
ści i skuteczności tego typu przedsięwzięć. 
W zdumienie wprawiła zebranych .próba 
rehabilitacji dotychczasowego działania
NZW.

Następnie zabrał głos mgr Roman Sę
kowski z Wojewódzkiej Biblioteki Publi
cznej w Opolu, który przestawił infor
mację o gospodarce rezerwami bibliotecz
nymi w województwie opolskim. Uzupeł
nieniem tego referatu był wyjazd do bi
blioteki składowej w Rogowie.

Na wstępie drugiego dnia seminarium 
mgr Jerzy Wójcik z Instytutu Książki i 
Czytelnictwa poinformował o stanie reali
zacji tematu poświęco-nego analizie wyko
rzystania kart drukowanych centralnie 
przez Bibliotekę Narodową.

Dwa kolejne referaty dotyczyły proble- 
matytki doskonalenia zawodowego i syste
mu dokształcania bibliotekarzy a przede 
wszystkim pracowników działów instruk
cyjno-metodycznych.

Referat mgr Krystyny Kuźmińskiej 
(MK'iS) miał ,pomóc w określeniu efekty
wnego systemu kształcenia bibliotekarzy, 
wśród nich kadry instruktorskiej. Refe
rentka omawiając te zagadnienia powo
ływała się na badania kadry instiuktor- 
skiej, zrealizowane przez IKiCz w poło
wie lat 70-itych. Świadczy to wymownie 
o orientacji Departamentu w sytuacji 
tej grupy bibliotekarzy. Referentka pod
kreślając znaczenie ich pracy w biblio
tekach, nie udowodniła celowości przed
siębranych i postulowanych zmian w sy- 
stemjie kształcenia bibliotekarzy. Dopó
ki do pracy w działach instrukcyjno-meto
dycznych przyjmować się będzie ludzi 
przypadkowych, dopóty efekty pracy tej 
komórki będą tak niskie. Jeśli nadal dą
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żyć się będzie tylko do reformy progra
mów studiów bibliotekarskich, co w koń
cu jest oczywiste, a nie będzie się łączyć 
tych zmian z przebudową struktury bi
bliotek, to skądinąd wnioski i postulaty 
nie zostaną nigdy zrealizowane. Sprawą 
ważniejszą jest podniesienie rangi działu 
instruikcyjnoHmetodycznego, pozostawie
nie mu pieczy nad działalnością merytory
czną biblioteki. Musi temu towarzyszyć 
Większa niż dotąd samodzielność i odpo
wiedzialność kadry Instruktorskiej.

Następnie mgr Danuta Ostaszewska z 
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bi
bliotekarzy przedstawiła program dosko
nalenia zawodowego pracowników dzia
łów instrukcyjno-metodycznych. Referen
tka wiele mówiła o cechach osobowych 
kadry instruktorskiej. Praca instruktorów 
powinna służyć podstawowej funkcji bi
blioteki publicznej jaką jest udostępnia
nie. Temu również .powinny być podpo
rządkowane wszystkie postulowane for
my dokształcania. Dokształcanie to po
winno, zdaniem referentki, odbywać się 
na trzech poziomach:
1. centralnym (dla kierowników działów 

ins trukcyjno -imeto dyczny ch);
2. międzywojewódzkim (dla instrukto

rów);
3. w ramach samokształcenia.

Wspierać te działania ;powinnv MKiS,
IKiCz i CURB.

D. Ostaszewska wspomniała też o po
trzebie podjęcia przez IKiCz badań w za
kresie organizacji zarządzania biblioteka
mi, organizacji doskonalenia zawodowe
go i poszerzania wiedzy teoretycznej o 
aspektach pracy metodycznej. Przedsta
wiła też przykłady praktycznych rozwią
zań organizacyjnych międzywojewódzkie
go szkolenia instruktorów.

Ostatnim punktem tego dnia semina
rium-były wystąpienia przedstawicieli bi
bliotek wojewódzkich Elbląga, Gdańska, 
Olsztyna, Szczecina, Opola, Ostrołęki, 
Tarnowa i Wrocławia, którzy mówili o 
doświadczeniaąh w pracy instrukcyjno- 
-metodycznej oraz zaprezentowali własne 
rozwiązania w zakresie dokształcania bi
bliotekarzy i instruktorów.

Napięty program seminarium niewiele 
pozostawił czasu na dyskusję, w której 
mówiono o codziennych kłopotach w pra
cy bibliotek i działów instrukcyjno-meto
dycznych, a zwłaszcza o problemach ka
drowych, finansowych i organizacyjnych 
(Kompetencje kadry kierowniczej biblio
tek publicznych, problemy lokalowe w 
nowych osiedlach miejskich, kwestia opie
ki nad bibliotekami związikowymd i pla
cówkami kulturalnymi w zakładach pra
cy, płace bibliotekarzy, współpraca z in
nymi sieciami bibliotecznymi, programy 
studiów bibliotekarskich itd.).

W osłatoim dniu uczestnicy seminarium 
zwied'zJili biblioteki gminne w Niemodli
nie i w Brzegu oraz zapoznali się z ich 
działalnością instrukcyjną.

Powołana w pierwszym dniu semina
rium Komisja Wnioskowa pod przeAvod- 
nictrwem mgr Ireneusza Chudego z WBP 
w Opolu przedstawiła szereg dezyderatów 
i uwag. Koncentrują się one wokół dwu 
zagadnień:
1. Organiłzacji seminariów dla kierownic 

ków działów instrukcyjno-metod,v<jj- 
nych;

2. Kierunków prac Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki.

Komisja Wnioskowa uznała za celowe 
kontynuowanie tego typu spotkań, postu
lując jednocześnie, aby odbywały się one 
co roku w drugim kwartale. Na miejsce 
następnego seminarium zaproponowano 
Zieloną Górę lub Szczecin. Zwrócono u- 
wagę na konieczność zmian w organiza
cji seminariów polegających na ograni
czeniu ilości tematów i wykładów na rzecz 
dyskusji w zespołach problemowych. Wy
rażano pogląd, że -należy zapraszać do 
udziału w seminariach wysokiej klasy 
specjalistów z innych dziedzin (socjolo
gów, ekonomistów, informatyków itd.).

Komisja Wnioskowa uważa, że należy 
przenieść niektóre tematy dotyczące 
wzmocnienia pozycji działów instrukcyj
no-metodycznych w strukturze biblioteki 
wojewódzkiej na forum najbliższej nara
dy dyrektorów wojewódzkich bibliotek 
publicznych.

Komisja Wnioskowa zo^bowiązała Mini
sterstwo do podjęcia starań o podniesie
nie i ujednolicenie dodatków funkcyjnych 
dla instruktorów i kierowników działów. 
Poddano ostrej -krytyce dotychczasowy sy
stem organizowania różnego typu imprez 
i obchodów nie pozostawiający bibliote
kom publicznym możliwości wypracowa
nia własnych form pracy kulturalno-oś
wiatowej.

Zaproponowano rozważenie możliwości 
przyjmowania do iPoHcealnych studiów bi
bliotekarskich absolwentów liceów ogól
nokształcących nie posiadających matury.

Zobowiązano Ministerstwo do opraco
wania modelu organizacji sieci i systemu 
bibliotecznego w tych województwach, w 
których istnieją tzw. „ogniwa pośrednie” 
i do powtórzenia badań kadry instruktor
skiej.

Komisja Wnioskowa dopominała się o 
realizację trzech postulatów zgłoszonych 
na poprzednim seminarium. Dotyczyły 
one:
1. Wydania „Wytycznych w sprawie dzia

łalności bibliotek publicznych stopnia 
wojewódzkiego na rzecz bibliotek pub
licznych niższego stopnia organizacyj
nego oraz bibliotek niektórych innych 
sieci” w formie zarządzania MKiS;

2. Zobowiązania przez Ministerstwo in
stytucji wydających podręczniki, skry
pty i pomoce naukowe z zakresu bi
bliotekarstwa do dostarczania egzem
plarza obowiązkowego działom instruk
cyjno-metodycznym bibliotek woje
wódzkich;
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3. Powtórzenia badań prowadzonych 
przez IKiCz w 1972 roku poświeconyp’^ 
problematyce kształtowania sie potrzeb 
czytelniczych.
Ocena powyższych wniosków może bvć 
następująca:

1. Kadra instruktorska jest głęboko 
sfrustrowana i zdezorientowana do
tychczasową, nieskoordynowaną .poli
tyką programową MKiS;

2. Wyrazem tych niezaspokojonych po
trzeb i oczekiwań są te nijakie i nie
precyzyjne postulaty i dezyderaty do
tyczące najczęściej spraw drobnych.

Ta grupa bibliotekarzy jest wyraźnie

zmęczona prowadzeniem od wielu lat 
bezskutecznej walki z błędnymi zarządze
niami i dyrektywnymii wskaźnikami. Nie 
jest teraz w stanie wziąć na siebie ciężaru 
odpowiedzialności za kształtowanie mery
torycznej, twórczej działalności bibliotek 
publicznych. Potrzebny jest tutaj jakiś ra
dykalny wstrząs, (Potrzebni są nowi ludzie, 
którzy nie zawahają się podjąć zdecydo
wanej walki o poprawę mocno nadszarp
niętej ostatnio reputacji kadry instruk
torskiej.

Witold Przybyszewski 
Jerzy Wójcik

MANUEL CARRIÓN
HISZPANIA

BIBLIOTEKI PUBLICZNE

W HISZPANII

Biblioteka publiczna w Hiszpanii nie 
stała się nieodłączną instytucją życia 
miejskiego, tak, jak kościół, szkoła czy 
przychodnia lekarska. Przyczyną tego zja
wiska był niewątpliwie brak dostatecz
nego wykształcenia zawodowego różnych 
warstw społecznych, brak systemu oświa
ty ogólnej i niski poziom kulturalny.

Poza głównymi miastami poszczegól
nych prowincji działa bardzo niewiele bi
bliotek o międzynarodowych standartach. 
Wyjątek stanowią biblioteki w gęsto za
ludnionych rejonach kraju lub tam, gdzie 
są dawne tradycje biblioteczne (Katalo
nia).

Istnieją dwa rodzaje bibliotek: a) dzia
łające autonomicznie w ramach instytucji, 
przez które zostały powołane, powszechnie 
dostępne, b) przeznaczone dla użytkow
ników, dążących do .podwyższania pozio
mu wiedzy, związane z innymi instytu
cjami oświatowymi.

Istnieją dwojakiego rodzaju programy 
rozwoju czytelnictwa: a) zmierzający do 
umożliwienia szerokim kręgom ludności 
uczestnictwo w kulturze, korzystanie z 
poradnictwa, b) bardziej długofalowy za
kładający poszukiwania dróg upowszech
niania czytelnictwa przez korzystanie z 
bibliotek środowisk mniej wyrobionych 
kulturalnie.

Prawdziwy rozwój bibliotek publicz
nych w Hiszpanii można osiągnąć jedynie 
przez wielorakie, połączone wysiłki, uza

leżnione w znacznym stopniu od rozwoju 
(Politycznego i społecznego kraju. W 
przeszłości zostały stworzone solidne fun
damenty w postaci bibliotek publicznych, 
które były ogólnie dostępne i uwzględnia
ły potrzeby wszystkich użytkowników.

W XIX i XX wieku działały „biblioteki 
popularne” jak również biblioteki miej
skie, a także Misji Pedagogicznej (1931— 
—1936). Biblioteką Publiczną — w pew
nym sensie — była także Biblioteka li
po wszechniania Kultury — BIC (Biblio- 
teca de Iniciacion Cultural) działająca od 
1957 do 1969 roku. W kraju, w którym 
dopiero po latach Wojny Domowej (1936— 
—^1939) podjęto starania zmierzające do 
upowszechniania umiejętności czytania, 
biblioteka publiczna ma jednak trudności 
w wypełnianiu swych zadań.

Gdy Hernando Coin, Filip II i Filip V 
otworzyli swe biblioteki dla publiczności, 
korzystali z nich jedynie ludzie ze świa
ta nauki. Ten stan rzeczy trwa w istocie 
do dnia dzisiejszego, chociaż biblioteki 
służą szerszym kręgom stołecznym, wzro
sła bowiem liczba studiujących.

Królewskie zarządzenia Carlosa III z 17 
lutego 1781 r. udostępniające publiczności 
biblioteki po zmarłych biskupach, a na
stępnie biblioteki seminariów, świadczyło 
o tym, że zdawano sobie sprawę z braku 
bibliotek. Siprawozdanie sporządzone 
przez Campomanesa w 1788 r. jest istot
nym dowodem, że wciąż brak było biblio
tek publicznych. Opracowana w 1838 roku 
przez Gallardo „Proipozycja” była pierw
szym ogólnym planem organizacji biblio
tek jpublicznych, mimo że skutkiem oso
bistej niechęci do „oficjalnych” bibliote
karzy, ustanowił on na czele systemu bi
bliotek nie Bibliotekę Narodową, lecz Bi
bliotekę Kortezów.

W historii bibliotek publicznych w Hisz
panii wyodrębnić można trzy naj ważnie j-
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sze okresy: 1857—1869, 1931—1936, oraz 
1947—1957.

Jakkolwiek reorganizacja bibliotek pu
blicznych została zapowiedziana przez 
Ustawę Moyana (1857 r.), dopiero rozpo
rządzenie z 17 czerwca 1858 roku ustaliło 
statut bibliotek publicznych. Zarządzenie 
zawierało reguły ogólne i powoływało 
Dyrekcję Archiwów i Bibliotek Królest
wa. Aczkolwiek zarządzenie określiło za
sady organizacyjne, nie pchnęło to na
przód rozwoju bibliotek, ani nie otworzy
ło przed nimi nowych dróg, ograniczając 
się do podania instrukcji. Nawet rozpo
rządzenie wydane w 1901 r., które szere
gowało biblioteki według różnych grup, 
dotyczyło jedynie Biblioteki Narodowej i 
bibliotek związanych z ośrodkami szko
lnymi, naukowymi i departamentami mi
nisterstw. W dalszym ciągu panował po
gląd. że biblioteki publiczne poszczegól
nych prowincji należą do drugiej kate
gorii czyli są częścią systemu szkolnictwa 
średniego.

W tej sytuacji biblioteki publiczne, 
chcąc służyć sprawom kultury, musiały 
gromadzić, przechowywać i użytkować za
soby pochodzące z rozwiązywanych kla
sztorów i wywłaszczonego majątku koś
cielnego. Ustawa o Bibliotekach, wydana 
przez Kortezy w 1813 r. powoływała bi
blioteki publiczne w prowincjach. Skon
fiskowane zbiory były przekazywane uni
wersytetom, a tam, gdzie nie było uniwer
sytetów, instytucjom prowincjonalnym. 
Nawet w tych warunkach w 1885 r. nie 
było więcej niż 30 bibliotek publicznych. 
Niektóre z tych dawnych bibliotek posia
dają bardzo cenne księgozbiory. Do takich 
należą: biblioteka w Toledo, jedna z naj
powszechniejszych w Hiszpanii ze zbio
rami kardynała Lorenzana, biblioteka w 
Huesca, która ma pozostałości ze zbiorów 
Uniwersytetu Sertoriana, biblioteki w Ge- 
rona, Orihuela, Caceros i w Kadyksie 
oraz biblioteka w Burgos, posiadająca eg
zemplarz 42-wierszowej Biblii Gutenger- 
ga.

Zasadniczym posunięciem, rozwijają
cym czytelnictwo w kraju o przewadze 
analfabetów, było wprowadzenie przez 
ministra Ruiz Zorilla w 1869 r. bibliotek 
w szkołach. Każda z tych bibliotek otrzy
mała od ministerstwa 150 do 200 tomów. 
Wynikało to z nowoczesnego poglądu na 
sprawy czytelnictwa i miało na celu 
stworzenie 746 bibliotek szkolnych. Jed
nakże, według danych Diaz у Pereza, do 
1885 r. utworzono jedynie 80 bibliotek. 
Decyzje z 1869 r. stworzyły bibliotekom 
udogodnienia przy wypożyczaniu książek, 
przetrwały one jednak do 1873 roku.

Do tych postępowych zjawisk należy 
jeszcze dodać dekrety królewskie z 10 li
stopada 1911 r. i 22 listopada 1912 r. po
wołujące do życia niezależne biblioteki w

Madrycie i działy popularne w bibliote
kach prowincjonalnych. Rozporządzenie 
z 30 stycznia 1926 r. ustalało subwencje 
biblioteczne dla rad miejskich i innvch 
organizacji, a inne z 7 października tego 
samego roku zachęcało do tworzenia bh 
bliotek tego typu za pośrednictwem Festi
walu Książki. W tych akcjach inspirowa
nych przez państwo przodowała Katalo
nia.

Zaczęło się to w 1915 r. -od projektu og
łoszonego przez Eugenio D’Orsa a zatwier
dzonego przez katolońskie zgromadzenie 
„generalitet”. Projekt określał zadania bi
bliotek publicznych: łączenie wielu usług 
(szkolenie, informacja, rozrywka, krze
wienie kultury regionalnej, opieka nad 
dziećmi). W przyszłości biblioteki Kata
lonii miały być zorganizowane jaku sy
stem, z biblioteka centralną, oddziałami . 
zarządem, którego działalność spoczywała 
w rękach specjalistów. Chociaż biblioteki 
te zaczęły działać dopiero w 1923 r., 
utwoirzyły jednak pod kierownictwem Bi
blioteki Centralnej gęstą sieć 78 biblio
tek popularnych i 10 specjalnych.

29 maja 1931 r. /Powstał Patronat Misji 
Pedagogicznych z zadaniem upowszech
niania kultury w rejonach wiejskich prze
de wszystkim za pośrednictwem bibliotek. 
Od 7 sierpnia tegoż roku misja została 
przyłączona do systemu szkół w kraju, a 
do 1935 r. stworzono ponad 5.000 biblio
tek. Biblioteki te otrzymywały niewielkie 
zestawy 100 książek przeznaczonych prze
de wszystkim dla dorosłych. Zbiory mia
ły być stopniowo ^powiększane. Doświad
czenie to trwało krótko, początkow.y zapał 
szybko się skończył, jednak miało to wa
żne historyczne znaczenie.

Równolegle prowadzona była inna ak
cja, bardziej trwała i doprowadzona z po
wodzeniem do końca. 21 listopada 1931 r. 
stworzono Zarząd Wymiany i Gromadze
nia Książek, który miał nie tylko zaopa
trywać biblioteki w książ'ki, ale również 
organizować miejskie biblioteki publicz
ne w miejscowościach o określonej liczbie 
ludności. W myśl rozporządzenia z 13 
czerwca 1932 r. każda biblioteka miała 
otrzymać zestaw 150—500 książek.

Do 1936 r. było już 300 miejskich bi
bliotek publicznych, a główną troską bi
bliotekarzy w tych latach było upow
szechnianie czytelnictwa. Organem po
mocnym w rozwoju bibliotekarstwa stał 
się „Boletin de bibliotecas у bibliografia” 
(Biuletyn bibliotek i bibliografii).

W okresie Wojny Domowej (1936—1939) 
poczyniono niewielkie postępy. Działal
ność instytucji odpowiedzialnych za bi
blioteki — Służby Bibliotecznej Central
nej Rady Archiwistów. Bibliotek i Zbio
rów Artystycznych oraz Sztabu Służb 

’ Archiwów i Bibliotek Vitoria — była 
określona przez sytuację wojenną (zada-
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nia ochrony i przechowania zbiorów), al
bo zależna od nagłych potrzeb. Wystar
czy zaznaczyć, że Biblioteka Narodowa by
ła w tych latach zamknięta.

Po 1939 r. oficjalna polityka wobec bi- 
blio-tók była kierowana przez utworzoną 
Naczelną Dyrekcje Archiwów i Bibliotek, 
która została wydzielona z Naczelnej Dy
rekcji Sztuk Pięknych. Polityka ta sku
piała sie wokół selekcji zasobów starych 
bibliotek i zaopatrywaniu ich (w miarę 
możności) w nowe książki. Zajmował sie 
tym odpowiedni 'Komitet Wymiany (Junta 
de Interca'mbio). Usiłowano zachęcić do 
wypożyczania książek zwłaszcza po utwo
rzeniu 'W 1944 r. w rejonach uniwersytec
kich sieci objazdowych kierowanych przez 
Bibliotekę Centralną. System ten jednak 
nigdy właściwie nie funkcjonował.

Ustawa z 24 lipca 1947 r. zapoczątkowa
ła nowy okres w rozwoju bibliotek. Naj
ważniejszym .posunięciem było utworze
nie Krajowej Służby Czytelnictwa (Ser- 
vicio Nacional de Lectura — SNL), która 
jednak nie miała regulaminu i zaczęła 
swą działalność 'dopiero 4 lipca 1952 roku. 
SNL została utworzona na wzór Ośrodka 
Koordynacji Bibliotek w Ovoedo. Ośrodek 
ten zorganizowany w 1940 r. posiadał sieć 
bibliotek zarządzanych centralnie i speł
niał role kierowniczą. Skorzystano także 
z poprzednich akcji tworzenia ośrodków 
robotniczych — ateneum. Nowa metoda or
ganizacyjna łączyła zasady częściowej de
centralizacji z utrzymaniem poprzednich 
zcentralizowanych ogniw pośrednich. Za
chęciło to biblioteki do rozwijania dzia
łalności i umożliwiło współdziałanie z 
władzami prowincji.

Krajową Służbę Czytelnictwa — two
rzyły: Narodowa Rada Czytelnictwa (tyl
ko nominalnie), Biuro Techniczne, okreś
lające naukowe zasady działalności i u- 
sług świadczonych przez biblioteki oraz 
Ośrodki Koordynacji Prowincji. Krajo
wa Służba Czytelnictwa sprawowała w 
sposób zcentralizowany kierownictwo 
techniczne w zakresie nabywania ksią
żek, finansowania miejskich bibliotek pu
blicznych, których w 1976 Г. było 1150. 
Nowopowstałe biblioteki otrzymały księ
gozbiory liczące 2500 wol. i sumę 180 mi
lionów pesetów na zakup książek.

SNL prowadziła .politykę rozszerzania 
działalności bibliotek, wprowadzając w 
1953 r. bibliobusy. Jest ich obecnie 50. 
Każda taka wędrowna biblioteka posiada 
ksiego.zbiór składający sie z dwu części: 
50 wol. przeznaczonych do wymiany i 50 
wol. stanowiących trwałe wyposażenie bi- 
bliobusu. Także Biblioteka Krzewienia 
Kultury (BIC) dawnego Ko’misariatu Upo
wszechniania Kultury walnie przyczyniała 
sie do rozwoju czytelnictwa. Pod kierow
nictwem bibliotekarzy, współpracując z 
ośrodkami szkolnymi i z innymi -instytuc
jami kulturalnymi, stosowano wiele me
tod, zmierzających do upowszechniania^

czytelnictwa. Działalność ta doprowadzi
ła 'do wzrostu czytelnictwa, w latach 
1957—1969. BIC rozpoczęła swą działal
ność od wysyłania pocztą małych zesta
wów książek. Dało to dobre wyniki.

W latach 1964 do 1975 roku biblioteki 
czerpały korzyści płynące z pierwszych 
trzech państwowych planów rozwoju. Pla
ny te miały jednak większe znaczenie w 
sprawach odnowienia budynków i zakupu 
wyposażenia, niż w sprawach upowszech
niania czytelnictwa i użytkowania biblio
tek publicznych. Plany przyczyniły sie do 
powstania 25 domów kultury w stolicach 
prowincji i 150 takich domów w innych 
miastach. Miały one zunifikować usługi 
miej.sco'wych archiwów, bibliotek i muze
ów oraz usługi w dziedzinie upowszech
niania kultury.

Pomysł ten zrodził sie w 1952 r. a pier
wszy dom kultury został zorganizowany 
2 października 1956 r. po wydaniu odpo
wiedniego zarządzenia i regula'minu. Za
rządzenie z 3 września 1957 r. umożliwi
ło tworzenie domów kultury także w in
nych miastach oprócz stolic prowincji. In
stytucje te stały sie niewątpliwym suk
cesem. Prawie zawsze wzbudzają podziw 
gości i to niezależnie od tego, czy miesz
czą sie w starych, historycznych bud-sm- 
kach, czy też w nowoczesnych pomiesz
czeniach. Każdy dom kultury jest w isto
cie biblioteką publiczną i umożliwia upo
wszechnianie kultury.

Hiszpania ma 2857 bibliotek o charak
terze publicznym w m'niejszym lub wiek- 
szyni stopniu zależnych od oficjalnych in
stytucji. 1) Biblioteka Narodowa oraz 1 
Narodowa Biblioteka Wydawnictw Ciąg
łych, posiadająca poważne zbiory z okre
su po Wojnie Domowej, 321 bibliotek uni
wersyteckich i innych szkół wyższych, 683 
— szkolnych, 371 — specjalistycznych
oraz 1480 bibliotek publicznych (dane z 
1974 r,).

Należy do tego dodać nieznaną nam 
liczbę bibliotek prywatnych oraz innych 
nie państwowych, będących własnością 
przeważnie instytucji kościelnych. Biblio
teki nie tworzą jakiegoś systemu. Braku
je koordynacji w ich dizałalności i usłu
gach. Taka sama sytuacja panuje w bi
bliotekach, podlegających instytucjom 
państwowym. Brak autorytatywnej orga
nizacji, która by zarządzała wszystkimi 
bibliotekami i która byłaby finansowana 
przez państwo. Nie ma też jednolitych 
wymiagań stawianych zawodowi bibliote
karskiemu, brak instytucjonalnych form 
kształcenia zawodowego. Poza biblioteka
mi zarządzanymi przez instytucje pań
stwowe daje się odczuwać brak ustawo
dawstwa regulującego zakres pracy bi
bliotekarskiej. Mamy świadomość, że roz
wój kultury Hiszpanii wpłynie na zmia
ny (Polityki bibliotecznej w naszym kraju.

Tłum. Ryszard Wielburski
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»Z prac IFLA«
О ipracach IFLA pis ze się zwykle po 

dorocznych sesjach, przeważnie sa to 
sprawozdania, a zanim się ukażą w Prze
glądzie Bibliotecznym, rzadziej w Biblio
tekarzu, już jest następna sesja. Tymcza
sem między sesjami, zgodnie z nowymi 
zasadami pracy tej organizacji biblioteka
rzy, odbywają się międzynarodowe semi
naria, spotkania gruiP roboczych poszcze
gólnych sekcji i działów IFLA. Udział bi
bliotekarzy polskich w tych poczynaniach 
jest bardzo skromny. I właśnie dlatego 
czujęmy się w obowiązku poinformować 
naszych czytelników o tych przedsięwzię
ciach, w których udało się nam zaznaczyć 
swoją obecność. Grupa Doradcza Sekcji 
Teorii i Badań Bibliotekoznawczych IFLA 
(the Standing Committee of the IFLA 
Section on Librąry Theory and Rese
arch) pod przewodnictwem prof. Paula 
Kaekbeina odbyła dwa spotkania. Jedno 
miało miejsce we Frankfurcie nad Menem 
12 grudnia 1980 r. i nie udało się tam 
pojechać, drugie okazało się dostępniej
sze, ‘bo w Bratysławie, i o tym właśnie 
nieco informacji. Spotkanie to trwało kil
ka dni (4—6 marca 1981 r.), gospodarzem 
było Słowackie Ministerstwo Kultury i 
ono pokrywało wszystkim uczestnikom 
całkowite koszty .pobytu, a honory gospo
dyni pełniła z wdziękiem dr Helena Kola- 
rova (członek Grupy Doradczej). W pro
gramie przewidziano dwa robocze posie
dzenia, zwiedzenie Biblioteki Uniwersyte
tu w Bratysławie oraz Maticy Sloven- 
skiej w Martinie. Wszyscy członkowie 
Grupy Doradczej zostali przyjęci przez 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Kul
tury oraz byli gośćmi Słowackiego Sto
warzyszenia Bibliotekarzy i Pracowników 
Informacji. Dyskusja, która się toczyła w 
czasie spotkania w Bratysławie skupiała 
się wokół następujących spraw.
1. Oceny międzynarodowego seminarium 

pt.: Książka i biblioteka w społeczeń
stwie, które się odbyło w Radziejowi
cach

2. Programu prac Sekcji .‘podczas Kon
gresu IFLA w Lipsku.

3. Planowanych referatów na Kongres 
IFLA w Montrealu i projektu między
narodowego seminarium krajów Ame
ryki Łacińskiej na temat badań bi
bliotekoznawczych w 'zakresie infor
macji naukowej.

Ad. p.l. Zainteresowania badaniami nad 
książką, czytelnikiem i biblioteką w aspe
kcie historycznym i współczesnym wyraź
nie się poszerzają. Jest to rezultat roz
woju szkolnictwa bibliotekarskiego oraz 
ośrodków rozwijających badania nauko
we w tych dziedzinach. Programem prac

* Książka i biblioteka w społeczeństwie. Bi
bliotekarz 1980 nr 6.

Sekcji Teorii i Badań Bibłiotekoznaw- 
czych interesuje się około 100 ośrodków 
kształcących bibliotekarzy, bądź prowa
dzących badania. Wiele stowarzyszeń bi
bliotekarskich, reprezentujących różne 
kraje, zabiega energicznie o wprowadze
nie swoich przedstawicieli do Grupy Do
radczej Sekcji. Coraz więcej chętnych do 
/Prezentowania referatów na dorocznych 
sesjach IFLA. Zgodnie z nowym statutem 
IFLA, którego intencją było między in
nymi większe usamodzielnienie prac po
szczególnych sekcji coraz częściej organi
zuje się seminaria międzynarodowe na 
określone tematy. Chodzi o to by do prac 
merytorycznych IFLA wciągać coraz to 
nowe zespoły i osoby indywidualne i zer
wać z dotychczasowymi praktykami, któ
re kontakty międzynarodowe różnych 
specjalistów ograniczały do często przy
padkowych prezentacji referatów pod- 
cza.s dorocznych spotkań IFLA. Międzyna
rodowe seminarium w Radziejowicach 
zostało ocenione jako udana próba wyjś
cia poza utrwalone schematy organizacyj
ne. Począwszy od 1972 r., w programach 
corocznych sesji IFLA starano się zawsze 
umieścić jeden referat informujący o po
stępie polskich badań w takich specjal
nościach jak czytelnictwo, .bibliotekar
stwo, wiedza o książce. Zaprezentowanie 
ustaleń teoretycznych i wyników badań 
empirycznych w tak szerokim przekroju, 
jak to miało miejsce w Radziejowicach 
było dla wielu członków GruP.y Doradczej 
oraz referentów zagranicznych dość du
żym zaskoczeniem. Świadczą o tym liczne 
i utrzymane w entuzjastycznym tonie 
.sprawozdania 3. Pomijając już komple
menty ńa temat organizacji seminarium, 
i rzeczywiście miłej atmosfery, która od 
pierwszego dnia zapanowała w Radziejo
wicach wiele uwagi poświęcono jakości 
referatów prezentowanych przez polskich 
autorów. Marie-Therese Pouillias, członek 
Grupy Doradczej, pracowniczka francus
kiego Ministerstwa Szkół Wyższych (Mi- 
nistęre des Universites) stwierdziła w

* Marie-Therese Pouillias: Sćminaire inter
national ,,Livre et bibliotheque dans la socić- 
te”. Radziejowice (Pologne). 15—21 juin 1980. 
Buli. Bi|bl. France. Paris, t. 25 no 12 1980; Paul 
Kaegbein: Opening adress at the International 
Seminar ,,Воок and Library, in Society” Ra
dziejowice, Poland 16 June 1980 IFLA Journal 
1980 vol. 6 nr 4; Diann D. Rush: The Interna
tional Seminar ,,Book and Library in Society. 
IFLA Journal 1980 vol. 6 nr 4; Helmut Gohler 
,,Buch und Biibliothek in der Gesellschaft”. 
Zentrallblat fiir Bibliothekswessen 1980 Jg. H. 
11 Istvan Kamaras: A K6nyv6s ćs a konyvtar 
a tarsadalmban. Radziejowice jegyzetek az 
dvasas eselyeirol. Kbnyvtaros 1980 November. 
K6nyvtaro.s

’ Jedną z najmłodszych uczestniczek (Di.ann 
D. Rusch) napisała uroczą nowelę fantastyczna 
pt.: The tale that was not told at Radziejów! 
ce, opatrzoną zabawnymi rysunkami.
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swoim sprawozdaniu, że struktura badań 
Instytutu Książki i Czytelnictwa może 
służyć za wzór dla IFLA i UNESCO. Pod
czas S'potkania Grupy Doradczej w Ma
nili sformułowano wniosek by na podsta
wie ustaleń płynących z seminarium ra- 
dziejowickiego IFLA zwróciła sie do 
UNESCO o sfinansowanie badań porów
nawczych nad rozwojem .zainteresowań 
czytelniczych w różnych krajach i sipo- 
rządzenie raportu o 'kierunkach ibadań 

podejmowanych w różnych krajach. W 
podobnym tonie utrzymany był również 
wywiad udzielony dla Deutschlandfunk 
(22.6.80) (przez dr Heinza Steinberga z 
Berlina Zachodniego. Na podstawie ocen 
sformułowanych w sprawozdaniach oraz 
potwierdzonych przez uczestników semi
narium, przewodniczący Sekcji Teorii i 
Badań Bibliotekoznawczych Paul Kaek- 
bein postanowił dołożyć starań by semi
naria takie odbywały się co kilka lat. 
Zwrócono się z propozycją do Biblioteki 
im. Lenina w Moskwie o podjęcie się roli 
gospodarza nastęjpnego spotkania. Wymie
niono również, jako przyszłego organiza
tora Instytut Bibliotekoznawstwa i Pra
cy Metodycznej w Budapeszcie.
Ad. p.2. Zainteresowanie sesją IFLA w 
Lipsku jest bardzo duże. Grupa Robocza 
miała sporo kłopotów z zaplanowaniem 
zgłoszonych referatów. Zwłaszcza, że du
żą aktywność w tym -względzie przeja
wiają gos,podarze sesji. I nic w tym dziw
nego. Przyjęto zasadę, iż w czasie dwu 
otwartych ,posiedzeń Sekcji nie może być 
więcej niż sześć referatów (po trzy w 
programie każdego iposiedzenia). Referen
ci mogą przygotować jedynie 10 minuto
we zagajenia. Resztę czasu .przeznacza się 
na dyskusję. Niestety, nigdy nie udaje się 
przygotować i dostarczyć uczestnikom re
feratów przed sesją. Efekt jest taki, że 
czyta się je dopiero po powrocie. Dysku
sja, czasami nawet ożywiona dotyczy 
spraw szczegółowych, bardzo rzadko do
chodzi do autentycznych polemik na te
maty metodologiczne czy metodyczne. 
Wadą główną wielu referatów jest ich 
sprawozdawczo-opisowy charakter. Nie
którzy referenci, niestety stale ci sami, 
informują niezmiennie o sukcesach ba
dawczych w swoich krajach. Trzeba wie
lu starannych selekcji, by w tym informa
cyjnym potoku wyłowić wyniki, stwier
dzenia, prOiPozycje, które wnoszą coś no
wego do wiedzy o książce, czytelniku i 
bibliotekach. W programie Sekcji, który 
przygotowano w Bratysławie znalazł się 
po raz pierwszy referat prof. Matsumura 
(Japonia), który dotyczyć będzie badań bi- 
bliotekoznawczych prowadzonych aktu
alnie w tym kraju. Ze względu na barie
rę językową taki informacyjny referat 
udositępniony uczestnikom w językach 
kongresowych może być interesujący. Me
todologiczne problemy badań nad biblio
teką jako instytucją kultury w kontekście

polskich doświadczeń będzie prezentował 
referat niżej podpisanej.

Podczas sesji w Lipsku kończy się ka
dencja przewodniczącego i sekretarza 
Sekcji Teorii i Badań Bibliotekoznaw
czych. Statut IFLA nie przewiduje ree- 
lekcji po dwóch kadencjach. Sytuacja 
może być trudna. Pełnienie tych funkcji 
obecnie wymaga kilkakrotnych spotkań 
Grupy Roboczej w ciągu roku, ponadto 
udziału w spotkaniu, przynajmniej jed
nym Komitetu Fachowego (the Professio
nal Board of IFLA). Spotkania te odby
wają się w różnych krajach, wymagają 
uzgodnień i przygo-towań, licznej kores
pondencji. W IFLA język angielski jest 
dominujący. Również w Sekcji obrady to
czą się wyłącznie w tym języlku. Nie ma 
w tym nic wyjątkowego, tak sie dzieje 
w całej współczesnej nauce. Dotychczaso
wy przewodniczący Sekcji prof. Paul Ka- 
ekbęin łączył w sobie dużą wiedzę biblio
tekarską, ogromną kulturę osobistą, ot
wartość i brak uprzedzeń, i władał kilko
ma językami.
Ad. p. 3. Sesja IFLA w Montrealu, w 1982 
zapowiada się interesująco. Głównym te
matem jest sieć biblioteczna (Networks) 
traktowana w bardzo rozmaitych przekro
jach. Przewiduje się omówienie sieci bi
bliotecznych i informacyjnych w Europie, 
Azji,. Afryce, Stanach Zjednoczonych, Po
łudniowej Ameryce i Australii. Oprócz 
przeglądu geograficznego, program prze
widuje również rozpatrzenie sieci biblio
tecznych i informacyjnych w aspekcie 
ustawodawczym, organizacyjnym (syste
my scentralizowane i żdecentralizowane), 
technicznym (komputeryzacja, telekomu
nikacja). Nie przeoczono również i tak 
ważnych spraw, ijak wpływ organizacyjny 
sieci bibliotecznych i informacyjnych na 
rozwój sipołeczny, ekonomię, oświatę, po
litykę, produkcję przemysłową. Nie trze
ba przekonywać o ważności tej problema
tyki dla ipolskiego środowiska bibliotekar
skiego.

W związku z sesją IFLA w Montrealu, 
stowarzyszenia bibliotekarskie krajów 
Ameryki Łacińskiej zabiegają o zorgani
zowanie seminarium, poprzedzającego se
sję na temat rozwoju badań naukowych 
w zakresie bibliotekoznawstwa i informa
cji naukowej. O sprawowanie opieki me
rytorycznej zwrócono się do Sekcji Te
orii i Badań Bibliotekoznawczych IFLA. 
W planie tego seminarium przewiduje się 
referaty na tematy metodologiczne, in
formacje o głównych kierunkach poszu
kiwań badawczych, o systemach finanso
wania badań, o przepływie informacji na 
temąt uzyskiwanych w toku badań wy
ników. Obrady toczyłyby się w języku 
angielskim i hiszpańskim.

Ta garść informacji, którą staraliśmy 
się przekazać dowodzi, że Sekcja Teorii i 
Badań Bibliotekoznawczych IFLA odgry-
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wa coraz większą rolę w integrowaniu 
międzynarodowych ipoczynań naukowych 
w zakresie bibliotekoznawstwa, badań

czytelnictwa i częściowo informacji nau
kowej.

Jadwiga Kołodziejska

»Posiedzenie«
OMKP NSZZ» „Solidarność“«

»w Krakowie«

w dniu 14 marca w sali konferencyj
nej Biblioteki Jagiellońskiej odbyło się 
robocze spotkanie członków Ogólnopol
skiej 'Międzybiibliotecznej Komisji Poro
zumiewawczej NSZZ „Solidarność”, wy
branej w styczniu i lutym na Zjazdach 
Regionalnych Bibliotekarzy zrzeszonych 
w NSZZ „Solidarność”.

Porządek obrad przewidywał m.in. spra
wozdanie z działalności Prezydium 
OMKP od 11 lutego do 14 marca. Przed
stawiono relację z działań zmierzających 
do ustalenia zasad skracania czasu pracy 
pracowników bibliotek, udział członków 
Prezydium w przygotowaniu projektu 
ustawy o szkolnictwie wyższym w części 
dotyczącej funkcjonowania bibliotek w 
szkołach wyższych. Przekazano uczestni
kom spotkania informację o udziale 
przedstawicieli środowiska bibliotekar
skiego (w tym 3 członków OMKP) w 
pierwszym zebraniu Związku Papieru i 
Druku, zorganizowanym przez Stowarzy
szenie Dziennikarzy Polskich. Omówiono 
też zakres przygotowania materiałów in
formacyjnych z II Ogólnopolskiego Spot
kania Bibliotekarzy zrzeszonych w NSZZ 
„Solidarność” w Szczecinie.

W toku kilkunastogodzinnego spotkania 
przedyskutowano plan działania w kwe
stii starań o skracanie czasu pracy biblio
tekarzy i pracowników bibliotek, sposo
by opracowania i wykorzystania ipostula- 
tów środowiska bibliotekarskiego, zebra
nych w toku kampanii wyborczej, celo
wość i możliwość powołania ośrodka lub 
zespołu badawczego, który analizowałby 
problemy bibliotekarstwa polskiego. Prze
dyskutowano sprawy przepływu informa
cji o działalności OMKP w środowisku bi
bliotekarskim, wskazując na konieczność 
wydawania biuletynu OMKP (uczestnikom 
spotkania rozdano pierwszy numer biule
tynu pn. „Informacje OMKP”, wydany 
staraniem środowiska szczecińskiego) i na 
ogromne trudności materialno-organiza
cyjne z tym związane. Omówiono zasady 
udziału przedstawicieli OMKP w zjeździe 
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” pra
cowników kultury: ustalono, że będzie to 
udział w charakterze obserwatorów, od

rzucono zdecydowaną większością gło
sów koncepcję organizacyjnej integracji 
OMKP z Komisją Porozumiewawczą Pra
cowników Kultury.

OMKP jednogłośnie poparła inicjatywę 
Prezydium podjęcia akcji ewidencyjno- 
statystycznej, zmierzającej do ustalenia 
dokładnej liczby pracowników bibliotek 
zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. An
kietą statystyczna opracowana przez Pre
zydium zostanie poprzez Komisje Regio
nalne rozprowadzona do organizacji za
kładowych Związku i ipo wypełnieniu 
przesłana do Przewodniczącego OMKP 
(kol. Przemysław Fenrych, W i MBP w 
Szczecinie, ul. Podgórna 15 70-952 Szcze
cin)

Najwięcej czasu poświęcono dyskusji 
nad miejscem biblioteki szkoły wyższej 
w ustawie o szkolnictwie wyższym. Przy 
różnicy zdań dotyczącej niektórych punk- 
tów^ uznano bezwzglęidną potrzebę za
mieszczenia w ustawie następujących ele
mentów regulacji prawnej, dotyczącej bi
bliotekarzy i organizacji biblioteki:

— zasady, że biblioteka główna szkoły 
wyższej działa na prawach wydziału,

— powoływania, składu i kompetencji 
Rady Bibliotecznej jako organu kolegial
nego uczelnianej sieci bibliotecznej,

— określenia wymagań kwalifikacyj
nych na stanowisko dyrektora biblioteki 
głównej, zasad jego wyboru oraz czasu 
trwania i liczby kadencji,

— określenia zasad podziału pracowni
ków bibliotek szkół wyższych na pracow
ników naukowo-dydaktycznych, dydakty
cznych, inżynieryjno-technicznych i ewen
tualnie innych (w razie potrzeby) oraz 
dokładne ustalenie wymagań kwalifika
cyjnych dla każdego stanowiska w obrę
bie tych grup.

Drugim, bardzo obszernym tematem dy
skusji była sprawa skracania czasu pracy. 
OMKP stoi na stanowisku, że ustalenie 
40 godzinnego tygodnia pracy dla biblio
tekarzy jest sprzeczne z duchem i literą 
porozumień zawartych w tej sprawie mię
dzy rządem i Zwiążkiem. Ogromna więk
szość bibliotekarzy pracowała dotychczas 
42 godziny tygodniowo. Skrócono nam

1 Dla informacji Komisji Zakładowych, do 
których ankieta — być może — nie dotarła 
podajemy zawarte w niej elementy sprawoz
dawcze; A. Pracownicy: a) ogółem........ człon
kowie „Solidarności” ...... b) członkowie in
nych związków zawodowych .. . ., c) nie zrze
szeni ..... B. Emeryci: a, b, c, — jak w pkt. A.
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czas pracy w sobotą o 2 godziny, tj. do 
piąciu godzin, nie dając nam wolnych so
bót. Jeżeli chcemy mieć wolne soboty, 
musimy pięć sobotnich godzin od.praco- 
wywać. Wydłużanie dziennej normy cza
su pracy powoduje wiele komjplikacji w 
życiu rodzinnym kobiet, które stanowią 
ponad 80 proc, ogółu zatrudnionych w bi
bliotekach. Krótszy do niedawna czas 
pracy w bibliotekach w stosunku do in
nych instytucji był jednym z niewielu 
elementów zachęty do ‘podejmowania 
pracy w bibliotekarstwie, gdyż dla ko
biety godzina różnicy w stosunku do in
nych domowników miała częsito zasad
nicze znaczenie. W bibliotekach pracują
cych na dwie zmiany „nakładka” zmiany 
przedpołudniowej i (popołudniowej sięga
jąca — przy wydłużeniu dziennej normy 
— czterech godzin powoduje de facto 
straty efektywności pracy: przy zna
nej ciasnocie bibliotek po prostu nie ma 
miejsca na równoczesną pracę dwóch 
osób przy tym samym stanowisku pra
cy, a jeśli nawet jest, to praca „zdwojo
na” jest na ogół po prostu niepotrzebna 
(są to środkowe godziny dnia o małej 
frekwencji).

Wysuwano jeszcze wiele uwag i za
strzeżeń, ale najsilniej akcentowano 
groźną społecznie konsekwencje 
przyjęcia czterdziestogodzinnego tygodnia 
pracy: masowy odpływ bibliotekarek, 
zwłaszcza z bibliotek o obsadzie jednooso
bowej do innych miejsc zatrudnienia, co 
oznaczałoby w konsekwencji zamykanie 
wielu bibliotek i zakłócenia w pracy wię
kszości ipozostałych.

Przewodniczący OMKP P. Fenrych po
informował zebranych, że 3 'marca br. 
trzyosobowa delegacja Prezydium zostałą 
przyjęta przez Przewodniczącego Krajo
wej Komisji Porozumiewawczej, Lecha 
Wałęsę i członka Prezydium KKP, An
drzeja Gwiazdę. Lech Wałęsa po wysłu
chaniu argumentów delegacji OMKP 
stwierdził, że uczyniono błąd, godząc się 
na 40 godzinny tydzień pracy dla biblio
tekarzy, i że błąd ten musi być napra
wiony. W okresie czerwiec-wrzesień KKP 
podęjmie rozmowy z rządem w sprawie

dalszego skracania czasu pracy i wów
czas sprawa ta zostanie załatwiona. Do 
tego czasu nie powinniśmy zaniedbywać 
własnej akcji prezentowania społeczeń
stwu i władzom zawodowych i społecz
nych racji przemawiających za skróceniem 
czasu pracy pracowników bibliotek. Po
dobny punkt widzienia wyraził p. Andrzej 
Gwiazda.

W nawiązaniu do zachęty o ipodejmo- 
wanie własnych działań OMKP .podjęła 
uchwałę o podjęciu szerokiej akcji plaka
towania w bibliotekach, propagującej na
sze stanowisko i informującej opinip pub
liczną, zwłaszcza naszych czytelników, że 
nasze dążenia są głęboko uzasadnione, a 
jednocześnie, że nie wpłyną ujemnie na 
warunki korzystania z bibliotek, gdyż 
czas ich dostępności dla czytelników nie 
będzie zmniejszony. Uchwalono też pod
jęcie akcji wysyłania listów protestacyj
nych do władz przeciw ustaleniu czter
dziestogodzinnego tygodnia pracy dla bi
bliotekarzy.

W końcowej fazie obrad ustosunkowa
no się do podejmowanych przez resorty 
i związki branżowe prac nad projektami 
siatki płac, karty praw pracownika upow
szechniania kultury i układów zbioro
wych. Prace te są — stwierdzono — pro
wadzone bardzo dyskretnie, brak o nich 
bliższych informacji. Zgodnie z porozu
mieniami między rządem a KKP sprawy 
wymienionego typu nie mogą być za
łatwione bez konsultacji z wszystkimi 
związkami. Dlatego, stwierdzono, powin
niśmy prowadzić spokojnie własne prace 
nad tymi tematami, gdyż w decydującej 
fazie projekty opracowywane przez inne 
instytucje i organizacje społeczne muszą 
być i tak przedmiotem negocjacji z udzia
łem OMKP.

W zakończeniu tej krótkiej i niepełnej 
relacji czuję się zobowiązany wyrazić 
serdeczne podziękowanie Koleżankom i 
Kolegom z Biblioteki Jagiellońskiej za 
przygotowanie organizacyjne spotkania i 
atmosferę miłej gościnności.

Jerzy Maj



«PRZEGLĄD
ет piśmiennictwa

SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIE

Zniesienie prohibitów w bibliotekach. Stan obecny i przewidywany kształt 
Biblioteki Narodowej. Krytycznie o zasobach bibliotek naukowych. SOS dla 
lektur szkolnych. Jak wzmocnić biblioteki szkolne? Sytuacja na rynku wydaw
niczym w latach minionych.

Problem udostępniania w bibliotekach 
prohibitów stał się w ostatnim okresie 
tematem wielu artykułów i wypowiedzi.

Stanisław Lech w artykule „Kres 
Resom” (Przekrój nr 1874) pisze o ujem
nych skutkach wynikających z realizacji 
zarządzenia nr 120 ministra kultury i 
sztuki z dnia 30,XII.1969 r. w sprawie 
udostępniania w bibliotekach niektórych 
kategorii materiałów bibliotecznych. Za
rządzenie to odcinało w praktyce dostęp 
do wielu cennych publikacji szerszemu 
gronu czytelników.

Autor artykułu stwierdza, że Minister
stwo Kultury i Sztuki nie sporządzało 
wykazów książek zakazanych, jednak po
zostawiło inicjatywę w tym zakresie bi
bliotekom. Największą „elastyczność” w 
realizacji zarządzenia nr 120 wykazywa
ły, jego zdaniem biblioteki muzealne, ale 
w tych placówkach frekwencja czytelni- 

^.ków jest z zasady najmniejsza. Najgo
rzej bywało w tych bibliotekach, gdzie 
zarządzenie ministra „uzupełniały” sku
tecznie sugestie miejscowych kacyków — 
pisze S. Lech.

W dniu 7 stycznia 1981 r. minister kul
tury i sztuki zarządzeniem nr 1 w spra
wie uchylenia niektórych resortowych ak
tów prawnych anulował zarządzenie nr 
120. Można mieć nadzieje, że teraz znik
ną z polskich bibliotek „resy”. W zakoń
czeniu artykułu S. Lech cytuje opinię na 
ten temat dyrektora Departamentu Bi
bliotek, Domów Kultury i Działalności 
Sipołeczno-Kulturalnej, który podkreślił, 
że przyjmujemy taką zasadę, iż czytel
nikom ma być udostępnione wszystko, co 
jest w bibliotece.

Jerzy S. Łątka w artykule „Groźne 
słowo „Res” (Student пт 7) daje genezę 
pochodzenia prohibitów podkreślając, że 
indeksy książek zakazanych nie były tylko 
wymysłem fanatycznego kleru. W różnych 
okresach europejskich dziejów rozmaite 
książki stawały się dla danej władzy nie
wygodne. Znamy nawet przykłady maso
wego palenia postępowych dzieł. Jednym z 
czynników sprzyjających wszelkim wypa
czeniom w naszym kraju była stosowana 
systematycznie od szeregu lat reglamen
tacja najbardziej podstawowego dla życia 
społecznego towaru: wiedzy i wiadomości

bieżącej, a służyła temu celowi przede 
wszystkim instytucja cenzury prewencyj
nej — pisze J.S. Łątka. Autor artykułu 
przedstawia mechanizm postępowania z 
książkami zastrzeżonymi w sieci księgars
kiej, a następnie zapoznał z realizacją w 
bibliotekach omawianego już zarządzenia 
nr 120. Według uzyskanych informacji wy
kaz książek zastrzeżonych w Bibliotece Ja
giellońskiej liczył około 5 tys. tytułów. Od 
tworzenia zbiorów książek zakazanych dla 
zwykłego obywatela gorsze jest tylko pa
lenie książek — stwierdza J.S. Łątka. In
formuje on jednocześnie że biblioteki nau
kowe mają ogromne luki w zakresie ca
łego edytorstwa wychodzącego poza -zasię
giem cenzury. W zakończeniu artykułu 
podkreślono, że umożliwienie każdemu oby
watelowi swobodnego dostępu do wiedzy 
i pełnej informacji jest jednym z weryfi
katorów postawy władz wobec zainicjowa
nego przez naród w sierpniu 1980 r. pro
cesu odnowy.

Osobistymi refleksjami na temat prak
tyki wyłączania z bibliotek książek auto
rów, którzy zakwalifikowani zostali przez 
władze polityczne jako „szkodliwi”, dzieli 
się Wiktor Woroszylski we wspom
nieniach pt. ,,W ostatnim dniu roku” (Wjęź 
nr 1).

Według informacji z-cy dyrektora Bi
blioteki Narodowej dr Stanisława Czajki, 
podanej redakcji „Kuriera Polskiego”, pro
hibitów w Bibliotece Narodowej było około 
4 do 5 tys. pozycji. Przeważały wśród nich 
wydawnictwa polonijne, literatura sowie- 
tologiczna i antykomunistyczna, wiele po
zycji przedwojennych ora-z niektóre po
wojenne nie posiadające debitu.

Bibliotece Narodowej i jej zbiorom po
święca Małgorzata Garlicka artykuł 
pt. „Alarm dla Biblioteki Narodowej” 
(Zwierciadło nr 7). Treść artykułu, wzbo
gacona materiałem ilustracyjnym, poka
zuje wyjątkowo trudne warunki pracy Bi
blioteki Narodowej, a także perspektywy 
od dawna oczekiwanej przeprowadzki do 
nowego gmachu. Cennym uzupełnieniem 
do tego artykułu jest zamieszczona obok 
rozmowa M. Garlickiej z projektantem 
nowego gmachu Biblioteki Narodowej — 
mgr inż. architektem Stanisławem Fijał
kowskim. W rozmowie tej poruszono nas
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tępujące kwestie: korekty pierwotnego 
projektu gmachu BN w stosunku do obec
nie realizowanej inwestycji; w jaki sposób 
modernizacja projektu zahamowała prace 
budowlane, pojemność książnicy i projekt 
rozmieszczenia różnego rodzaju zbiorów 
Biblioteki Narodowej.

Zbiory Biblioteki Narodowej, podobnie 
jak i innych bibliotek naukowych, dość 
szybko się powiększają. Jednak nie wszy
stkie działy piśmiennictwa rozrastają się 
jednakowo.

Tomasz M i e c i к w artykule pt. „Za
kurzona wiedza” (Trybuna Ludu nr 63) 
pisze, że zasoby biblioteczne w ostatnim 
15-leciu powiększały się trzykrotnie, ale 
ten przyrost powstał dzięki rozwojowi 
piśmiennictwa krajowego, natomiast w 
części wydawnictw zagranicznych zasoby 
wzrastają minimalnie. Autor artykułu 
uważa, że bardzo niekorzystnie na stan 
zaopatrzenia bibliotek naukowych w lite
raturę zagraniczną wpływa m.in. atomi- 
zacja bibliotek naukowych, co powoduje 
rozproszenie i tak już szczupłych środków 
na zakup zbiorów. Zwraca on uwagę na 
fakt, że nasze biblioteki naukowe są kiep
sko zaopatrzone w zagraniczne wydawni
ctwa informacyjne. Dotyczy to zwłaszcza 
bieżącej bibliografii. W zakończeniu arty
kułu T. Miecik pisze, że rozwój bibliotek 
zmierzający na świecie w kierunku 
ukształtowania typu nowoczesnej biblio
teki specjalistycznej, dysponującej aktual
nym księgozbiorem i będącej ośrodkiem 
informacji naukowej, wyposażonej w no
woczesne środki mechanizacji i automa
tyzacji, jakoś nas omija. Można to tłuma
czyć niedostatkiem sprzętu, ale przede 
wszystkim winna jest — zdaniem autora 
artykułu — zła organizacja, brak kordy- 
nacji między bibliotekami a ośrodkami 
informacji.

Wśród bibliotek naukowych gromadzą
cych specjalistyczne wydawnictwa, znaj
duje się Centralna Biblioteka Nutowa w 
Warszawie. Posiada ona w swoich zbio
rach kilkadziesiąt tysięcy tytułów oper i 
koncertów, dzieł kompozytorów polskich 
i zagranicznych, współczesnych i daw
nych. Zbiory CBN przekraczają 2,5 min 
egzemplarzy, jednak warunki ich prze
chowania są wyjątkowo trudne. Ich sytu
ację przedstawia Ewa Solińska w artyku
le „Uduszone nuty” (Sztandar Młodych 
nr 70). Obecnie do najważniejszych spraw 
należy znalezienie odpowiedniego pomie
szczenia dla zbiorów Centralnej Bibliote
ki Nutowej. E. Solińska informuje, że oso

by najbardziej zaiteresowane poprawą 
sytuacji lokalowej CBN zgłaszają propo
zycję jej przeniesienia do Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego w Pałacu Sa- 
piechów przy ul. Zakroczymskiej w War
szawie.

Działalność Centrhlnej Biblioteki Nuto
wej — pomimo poważnych problemów lo
kalowych pozostaje jednak w cieniu po
trzeb bibliotek, które obsługują masowe
go czytelnika, w szczególności młodzież 
szkolną.

(Katarzyna Żaczkiewicz w artykule 
„Czytanie na głos” (Sztandar Młodych nr 
50) przedstawia czytelnikom wyjątkowo 
trudną sytuację w zakresie zaopatrzenia 
uczniów w lektury szkolne. Brak podsta
wowych lektur powoduje, że uczeń, któ
remu nie uda się wypożyczyć książki w 
szkole, ani w bibliotece, gdy rodzice i 
znajomi rodziców nie mogą tu nic pomóc, 
musi wówczas przeznaczać kwoty stano
wiące wielokrotność ceny pozycji lektu
rowej, aby ją nabyć — pisze autorka arty
kułu.

Obsługa młodzieży szkolnej w miejsco
wych bibliotekach nie przedstawia się 
również zadowalająco — ze względu na 
brak etatów dla bibliotekarzy.

Krystyna N a s i u kie w i c z w artyku
le „SOS dla szkolnych bibliotek!” (Ex
press Wieczorny nr 42) postuluje, aby jak 
najszybciej przywrócić całe etaty dla bi
bliotekarzy szkolnych, gdyż półetaty i ry
czałty nie załatwią sprawy, bo dzieci chcą 
wypożyczać książki codziennie i codzien
nie powinny móc korzystać z różnego ro
dzaju pomocy naukowych, słowników i 
encyklopedii. Do tego celu potrzebne są 
nie tylko etaty bibliotekarskie, ale także 
dobre zaopatrzenie bibliotek szkolnych w 
księgozbiory podręczne i podstawowe lek
tury szkolne.

O tym, jakie mają szanse czytelnicy w 
zaopatrzeniu się w potrzebne im książki 
informuje Witold Adamiec w artykule 
pt. „Coraz dalej od książki?” (Tygodnik 
Kulturałny nr 5). W artykule tym przed 
stawiona została sytuacja w naszym ru
chu wydawniczym oraz stan zaopatrzenia 
w nowości sieci księgarskiej w ostatnich 
latach. Artykuł ten jest skrótem referatu 
pt. „Główne problemy udostępniania 
książki w latach ostatnich”, w’^ygloszonego 
na VIII Zjeździe Bibliotekarzy Polskich 
we wirześniu 1980 r. w Poznaniu.

eLBe



Y/ okopach bibliologii, w okowach bibliofilstwa (cz. 2)*

3. Jak ipamiętamy, jednym z podstawo
wych celów pracy Głombiowskieso jest 
„wydobycie ipodobieństw miedzy książką a 
innymi narzędziami przekazu”: Podstawą 
porównania czyni autor zdolność przeka
zywania różnych treści „ujmowanych w 
różne formy piśmiennicze”, osraniczając 
sie głównie do zdolności przekazywania li
terackich treści piśmienniczych”. Głom- 
biowski zaznacza, iż celem jego pracy jest 
„w miarę możliwości bezstronne opisanie 
i wyjaśnienie właściwości komunikacyj
nych książki w porównaniu ze stałymi ce
chami komunikacyjnymi innych środków 
przekazu społecznego” (s. 3). Epistemolo
giczna jałowość takiego postawienia spra
wy jest widoczna już na pierwszy rzut oka. 
Kontynuując pomysły autora recenzowa
nej pracy można by napisać szereg roz
praw, które zajmowałyby sie np. zdolnoś
cią przekazywania przez iposzczególne środ
ki przekazu różnych form „audialnych” 
lub „wizualnych” itp., snuć obszerne roz
ważania nad tym, iż np. płyta gramofono
wa lub taśma magnetofonowa lepiej w 
sposób „bliższy intencji autora” przekazu
je brzmienie orkiestry symfonicznej albo 
kwartetu smyczkowego niż np. książka, a 
taśma filmowa w sposób bardziej plastycz
ny utrwala ruchy aktorów z pantomimy 
Tomaszewskiego niż radio. Tylko po co to 
robić? Każdy ze środków przekazu zwią
zany jest przecież z jakimś tworzywem, 
SiPecjalizuje sie w przenoszeniu Tekstów 
sformułowanych w określonym (określo
nych) materiale semiotycznym. Można W- 
równywać sensowne przekazywanie „róż
nych form piśmienniczych” np. przez 
książkę i czasopismo, bo jest do tego pod
stawa; w innych przypadkach jest to za
miar chybiony. Tymczasem Głombiowski 
przechodzi do iporządku dziennego nad tą 
banalną konstatacją i np. na s. 154 „od
krywczo” stwierdza: „Owa odmienna od 
środków przekazu radiowego i teatralnego 
czy filmowego przezroczystość ekspresji de
cyduje o większej pojemności komunika
cyjnej książki. Wszak przekaz książkowy 
nie ogranicza piśmiennictwa (ale tylko jego 
— przyp. J.K.) ani pod względem gatun
kowym, ani tematycznym. Z tą samą o- 
twartością przyjmuje dramat, lirykę czy 
prozę (chyba epikę? przyp. J.K.), z jedna
kową swobodą podejmuje sie utrwalenia 
i przekazywania piśmiennictwa naukowe
go, jak publicystycznego. W konwencji ar
tystycznej teatru czy filmu nie mieści się 
ani dzieło Koipernika, ani Marksa. Nato
miast realizacja książkowa przyjmie z rów
ną życzliwością dzieło astronoma, jak fi
lozofa”.

* Część I artykułu zamieściliśmy w po
przednim numerze (Red.).

Autor kryjąc się w bibliologicznych oko
pach kończy swą pracę hasłami: „Jak dłu
go piśmiennictwa, tak długo książki! Jak 
długo sztuki słowa, tak długo sztuki książ
ki” (s. 175) Rodzi się pytanie: kto znajdu
je się w bunkrach po drugiej stronie linii 
frontu?

Czy znaczy to, że wszelkie zestawienie 
środków przókazu mija się z celem? Oczy
wiście nie. Inne jedynie muszą być płasz
czyzny (Porównywania. W pracy pt. ,,Książ
ka w procesie komunikacji społecznej” 
jedna z nich narzuca się zdecydowanie. 
Czytelnik tak zatytułowanej rozprawy ma 
przede wszystkim prawo oczekiwać na 
wskazanie różnic w społecznym funkcjo
nowaniu różnych środków przekazu, a 
więc różnic w samych mechanizmach ko
munikacyjnych i wynikających z nich róż
nic w skutkach antropologicznych np. spo
sobach organizacji publiczności, jej liczeb
ności, struktury, w stopniu jej integracii, 
izolacji lub otwartości itp. Do obowiązków 
autora takiej pracy należy poza tym wska
zanie bądź choćby zasygnalizowanie prob
lemu, jak korzystanie z poszczególnych 
środków przekazu wiąże się z takimi, a 
nie innymi sferami ludzkiej aktywności. 
Pozwoliłoby to na rzeczywiste pokazanie 
zmian roli książki w przekazywaniu ele
mentów kultury ogólnonarodowej (oficjal
nej) w asipekcie diachronicznym i ewen
tualnie przestrzennym. Można przy tym 
rozpatrywać miejsce książki wśród wszy
stkich sposobów komunikowania, a więc 
także i bezpośrednio, lub ograniczyć się 
tylko do kontekstu pośrednich sposobów 
komunikowania. Pomysłów do tego typu 
analiz dostarczają prace Gobana-Klasa, 
Mikułowskiego-Pomorskiego, Lalewicza, 
liczne rozprawy zawarte w kwartalniku 
„Przeikazy i Opinie”, a przede wszystkim 
bogaty dorobek anglosaskich badaczy kul
tury masowej. Pewnym źródłem inspira
cji może tu być także cytowana przez 
Głombiowskiego książka Kłoskowskiej 
„Społeczne ramy kultury”, a szczególnie 
prezentowana w niej teoria tzw. układów 
kultury. Warto by też chyba rozpatrzyć 
pewne problemy normatywne i aksjolo
giczne, wskazać szerzej np. na przymusy 
kulturowe towarzyszące korzystaniu z róż
nych śro^dków przekazu w poszczególnych 
środowiskach. Nie można bowiem sprowa
dzać funkcjo-nowania środków przekazu 
tylko do problemów technologicznych. Rze
telne rozważenie całej tej problematyki 
wymaga wykorzystania metod i ustaleń 
takich nauk, jak socjologia czy psycholo
gia społeczna, gdyż księgoznawstwo nie 
dysponuje oczywiście w tym zakresie ani 
żadnym do‘robkiem, ani — co ważniejsze 
— żadnymi narządźiami analizy. Niestety, 
Głombiowski wykazuje zadziwiającą
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wstrzemięźliwość lekturową. Niemal .iedy- 
ną przywoływaną przez niego pozycją jest 
tu podręcznikowy zarys J. Szczepańskiego 
„Elementarne pojęcia socjologii”. Świado
me!?) ograniczenie listy lektur (kopane la
tami przez całe pokolenia bibliologów oko
py okazują się. bardzo głębokie) pozwala 
autorowi recenzowanej pracy kreować bi- 
bliologię na naukę potrafiącą opisać i zin
terpretować zachowania czytelnicze ludzi. 
Pisze on: „pomijając fakt, że wprowadze
nie do warsztatu badawczego nauki o 
książce kategorii procesu komunikacyjne
go umożliwiło włączenie w sposób uzasad
niony odbioru dzieła piśmienniczego do ba
dań bibliologicznych, należy (Podkreślić, że 
przede wszystkim twierdzenie o sprzęże
niu zwrotnym między dziełem a jego rea
lizacją książkową uprawnia bibliologa do 
badań nad odbiorem czytelniczym dzieła 
(sic!), pod warunkiem jednak, że w psy
chologii będzie szukał wsparcia dla swych 
metod. Pierwsze jednak miejsce wśród 
nauk pomocniczych zapewni nauce o lite
raturze”. (s. 173—174). No cóż, pozostaje 
tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać na 
wyniki.

Następny problem, który budzi poważne 
wątpliwości, to milcząco przyjęte założe
nie, iż pewne zjawiska społeczne można 
opisać sumując mechanicznie zjawiska o 
wymiarze jednostkowym. Nierozróżnienie 
indywidualnej i społecznej (na różnych 
poziomach) płaszczyzn analizy było .powo
dem sygnalizowanego już wcześniej utoż
samiania pojęć „komunikacyjny” i „komu
nikatywny” oraz stosowania schematu ko
munikacyjnego Lasswella. Obecnie, jako 
kolejny przykład, możemy dodać rozwa
żania Głombiowskiego ze ss. 126—131 do
tyczące uwarunkowań wyboru środka 
przekazu. Autor na jednej płaszczyźnie 
rozpatruje zmienne socjologiczne i psycho
logiczne, pisząc po pierwsze: o wykształ
ceniu (w sposób bardzo uproszczony), cza
sie wolnym i warunkach materialnych 
(liczba cech odbiorcy jest tu niepokojąco 
krótka), po drugie zaś — o typach wrażli
wości, pamięci, uwagi, wyobraźni i inte
ligencji. Zwróćmy przy okazji uwagę, iż 
cały ogromny fragment pracy (ss. 39—108) 
dotyczy nie tego co sygnalizuje tytuł książ
ki, lecz problemów fizjologii i psychologii 
postrzegania, indywidualnych reakcji od
biorcy. Nie miejsce tu na szczegółową 
krytykę takiego stanowiska. Osoby zani- 
teresowane znajdują ją w wydanej w u- 
biegłym roku kompetentnej książce J. 
Szmatki i pracach zamieszczonej w niej 
obszernej bibliografii. Chcielibyśmy zwró
cić uwagę tylko na trzy sprawy:
a) opisując zbiorowości społeczne tylko

na podstawie własności analitycznych, 
a więc przysługujących jednostkom, w 
rzeczywistości opisujemy jedynie sta
tystyczny rozkład tych cech, a zbioro
wość traktujemy jako agregat, a nie 
jako zbiór w sensie kolektywnym (me- 
reologicznym). Nie jesteśmy więc w

stanie określić charakteru ^gęstości i 
intensywności) więzi pomiędzy poszcze
gólnymi elementami, podziału ról ko
munikacyjnych (problem „przywódcy 
opinii”, dwustopniowego przepłwu in
formacji) itd. Piszą o tym P. Lazarsfeld 
i H. Menzel, J. Kmita, J. Karpiński i 
in.;

b) traktując społeczeństwo jako struktu
rę musimy mieć świadomość, że jest 
ona wielopoziomowa. Przechodząc z 
niższego na wyższy poziom analizy, a 
więc nP. z .poziomu działających jedno
stek na poziom małych grup społecz
nych, a z poziomń małych grup na po
ziom wielkich grup itd. musimy uwz
ględniać czynnik emergencji. Bowiem, 
jak Pisze przywoływany wyżej Szmat
ka „cechy złożonej całości są z reguły 
nieprzewidywalne na poidstawie anali
zy właściwości jej części składowych, 
na tym bowiem wyższym poziomie or
ganizacji na jakim znajduje się owa 
całość, pojawiają się cechy nowe, e- 
mergentne” (s. 18). Stajemy więc przed 
skomplikowanym problemem redukcjo- 
■nizmu. Niestety rozważania Głombiow
skiego na s. 135—136 rażą uproszcze
niami;

c) zajmując się problemami zbiorowości 
odbiorców poszczególnych środków 
przekazu musimy pamiętać po pierw
sze, że odbiorca (czytelnik, telewidz, ra
diosłuchacz) jest zarazem (najczęściej 
przede wszystkim) elementem innych 
całości społecznych o większym stopniu 
strukturalizacji, w które zaangażowana 
jest przeważająca część jego „socius” 
(Goban-Klas, K. Dmitruk); po drugie 
zaś, iż praktyki komunikacyjne (w tym 
tzw. uczestnictwo w kulturze) ma 
współcześnie charakter zdecydowanie 
syndromatyczny (badania Kłoskowskiej, 
A. Pawełczyńskiej, Ankudowicza i wie
lu innych). Tymczasem Głombiowski 
Pisze: „Nie jest zatem już dzisiaj struk
tura publiczności literackiej identyczna 
ze strukturą stanową lub klasową. Ani 
nie będą wkrótce miały już tego deter
minującego znaczenia co dawniej takie 
kategorie s^połeczne, jak zróżnicowanie 
terytorialne i zawodowe (miasto — 
wieś, robotnik — pracownik umysło
wy). Granice zaś jej zaczynają przebie
gać wzdłuż linii, wyznaczających zasięg 
sipoufalenia (sic) z pewnym modelem 
kultury: obrazkowej, słuchowej czy piś
mienniczej, oraz określających zdolności 
ipercepcyjne, funkcjonujące w obrębie 
wybranego modelu” (s. 131). W pełni 
można się chyba zgodzić jedynie z pier
wszym spośród cytowanych zadań.

Wreszcie trzeci podstawowy problem, 
sposób rozwiązania którego chcielibyśmy 
zakwestionować, to zagadnienie szeroko 
rozumianego procesu przekształcania tek
stów w komunikaty (terminologia Żół
kiewskiego). Pełno tu bowiem uproszczeń
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i sprzeczności. Jawi się kilka spraw szcze
gółowych :
a) Głombiowski twierdzi: „odbiorca prag

nie kontaktu z wersja autorska dzieła, 
a nie z przetworzona wersja reżysera 
filmowego czy telewizyjnego, ani tym 
bardziej z synteza dokumentacyjna...” 
(s. 152). Skąd wiadomo, że właśnie ta
kie sa pragnienia odbiorcy? Jak pogo
dzić to stwierdzenie ze zdaniem zamie
szczonym kilka stron dalej: „Nie wiemy 
wipraw*dzie, w jakim stosunku liczbo
wym pozostaja czytelnicy książek do

' odbiorców innych przekazów literac
kich — wiemy tylko, że znajdują sie w 
nieporównywalnej mniejszości” (s. 159)? 
Jeśli bowiem odbiorca rzeczywiście 
preferuje „autorska wersje dzieła”, któ
ra zapewnić może — według Głombiow- 
skiego — tylko książką, to dlaczego 
zbiorowość czytelników jest „nieporów
nywalna mniejszością”? Drugie z cyto
wanych zadań nie jest chyba zresztą 
prawdziwe. Rzeczywiście zasięg np. te
lewizji czy radia jest większy niż książ
ki, ale przecież środki masowego prze
kazu nie przenoszą tylko „przekazów 
literackich”.

b) Jak zaznaczono wyżej, według autora 
recenzowanej pracy, książka ma właś
ciwości szczególne: „w porównaniu z 
innymi środkami przekazu ona jedna 
jest przekazem autentycznego dzieła 
pisarskiego, bez skrótów i zmian, bez 
spychania słowa do roli służebnej wo
bec środka przekazu, bez zmiennej, sa
mowolnej i jakże często koniunktural
nej interpretacji intencji autora. Książ
ką jedna pozostaje wierna słowu auto
ra” (s. 155). I dalej: „Dzięki pismu o- 
trzymuje tekst ceche niezmienności. We 
wszystkich krojach czcionek i na każ- 
nym gatunku papieru tekst monologu 
Hamleta zawsze bedzie jednakowy, choć 
dla każdego z czytających bedzie miał 
inne znaczenie, każdy znajdzie w nim 
■inne wartości — mówi Paweł Hertz. Z 
suwerennością tekstu, zachowana w je
go realizacji książkowej, łączy sie usza
nowanie słowa autora i wierność уюЬес 
jego twórczych intencji” (s. 165). Jeżeli 
Głombiowski .podipisuje sie ipod zdaniem 
Hertza, to jaki sens maja je;go liczące 
ok. 70 stron (40% całej rozprawy) roz
ważania na temat kompozycji graficz
nej, ilustracji itp.? Jak ipogodzić to sta
nowisko z wcześniej wyrażonymi sada
mi typu: „Dynamiczny układ graficzny 
tekstu ujawnia sens utworu poetyckie
go” (s. 89); „ekspresja książkową tekstu 
literackiego nie tylko pozwala na nie 
zakłócenie jakimkolwiek pośrednictwem 
przenikanie jego walorów treściowych 
i formalnych do psychiki odbiorcy, 
lecz również uruchamia własne środki 
aktywizowania jego możliwości percep- 
cyjnych” (s. 137)?

c) Centralna sprawa w procesie utrwala
nia i przekazywania „dzieła pisarskie

go” jest — według Głombiowskiego — 
problem wierności autorowi. Pisze on: 
„Celem wszystkich zabiegów edytor
skich od czasów starożytnych do chwili 
obecnej jest chęć utrwalenia dorobku 
(Pisarskiego i przekazanie go odbior
com w kształcie jak najbliższym inten
cji twórczej autora...” (s. 20; por. też 
s. 42, 60, 61, 74 i in.) Sposoby badania 
stopnia zgodności poszczególnych reali
zacji z autorskimi intencjami Głom
biowski dyskretnie pomija. Jak zresztą 
ich dociec? Oczywiście, możliwość do
chowania wierności tym ..twórczym in
tencjom” daje tylko książką, chyba że... 
autorem inscenizacji, reżyserem, wyko
nawca jest sam autor: „W starożytnoś
ci, u narodzin sztuki dramatycznej i tea
tralnej, poeta (?) w zasadzie sam utrzy
mywał chór i sam inscenizował sztu
kę: był więc jej autorem, reżyserem 
i nieraz aktorem. Realizacja teatralna 
utworu była wtedy zapewne wierna 
realizacja intencji autora”, (s. 145); Jeś
li na estradzie występuje sam poeta czy 
pisarz, słuchacz posiada możność per
cepcji utworu w zasadzie zgodnie z in
tencja autora. W innym przypadku ar
tysta sugeruje słuchaczowi określona 
postać percepcji zgodnie z jego własna 
interpretacja tekstu” (s. 147); W jed
nym przypadku doipuszcza się (sic!) pro- 
nuncjację zindywidualizowana, osobi
sta i gęstą w ekspresji, mianowicie 
wtedy, gdy tekst wygłasza sam autor. 
Jeśli nawet nie jest on najlepszym wy
konawca własnego utworu, to pozwoli 
bez wątpienia lepiej zrozumieć tekst i 
swoje własne intencje. W tym jednym 
więc przypadku słuchacz posiada moż
liwość bezpośredniego kontaktu z uWo- 
rem, nie zakłóconego żadna interwencja 
pośredników”, (s. 147—148); o ile reali
zacja radiowa jest wierna zamysłowi 
autora? (...) Tylko w przypadku, gdy 
utwór został z góry przez autora prze
widziany do realizacji radiofonicznej, 
a ponadto przez nie'go samego wyreży
serowany (...), możemy liczyć na to, że 
ekspresja radiowa utworu nie odbiega 
od intencji jego autora”, (s. 149).

Jak pogodzić te zdania z wcześniej
szymi twierdzeniami Głombiowskiego: 
„Ubółstwo (...) środków ekspresji książ
kowej równoważy (...) niczym nie za
stąpiona cecha, szczególnie w procesie 
■przekazywania tekstu literackiego: ze 
wszystkich sposobów przekazywania 
utworu literackiego druk jest środkiem 
najbardziej przejrzystym, najdalszym 
od konkretności środków i koniecznych, 
od ich tendencji interpretacyjnych i 
kreacjonistycznych”, (s. 42); „Nowela 
literacka i każdy inny gatunek w wy
daniu książkowym może mieć tysięcz
ne interpretacje, co każdy pisarz wy
soko sobie ceni. Przeniesiony na ekran 
utwór zostaje wprawdzie uplastycznio
ny, ale równocześnie ograniczony wy-
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łącznie do jednej wersji interpretacji” 
(s. 156)? Rodzą się wątpliwości:

— czy romantyczny, ekspresyjny spo
sób traktowania twórczości, znany w 
mocno zwulgaryzowanej formie ze 
szkoły (słynne pytanie: co autor chciał 
przez to powiedzieć?) jest tym sposo
bem, który daje najlepsze rezultaty 
iprzy badaniu mechanizmów komunika
cji społecznej?

— czy jeżeli tylko „książka pozosta- 
je wierna słowu autora”, natomiast 
„środki ikoniczne” są konkretne i cha
rakteryzują się „tendencjami interpre
tacyjnymi i kreacjonistycznymi” nawet 
reżyseria, scenografia, aktorstwo auto
ra tekstu są w stanie pomóc teatrowi, 
kinu, telewizji? Czy może radio, tele
wizja, teatr z definicji są skazane na 
podrzędność wobec książki? A więc, 
czy środki „ekspresji teatralnej” zawsze 
zniekształcają tekst, czy tylko niektóre 
ich niedopuszczalne użycia, np. przez 
pp. Jarockiego, Dejmka, Wajdę, Toma
szewskiego i in. powodują ten skutek? 
Czy w związku z tym, cytowane zdania 
ze stron 145—149 są wyrazem nieświa
domej niekonsekwencji Głombiowskie- 
go, czy może aktem chw’ilowej łaski 
bezwzględnego, ortodoksyjnego biblio- 
loga? Łatwo zauważyć, że pytania te 
wiążą się bezpośrednio z wcześniej 
sformułowanymi wątpliwościami doty
czącymi Siposobu traktowania pojęć: 
„tekst” i „nadawca”.

d) Niechętny stosunek autora recenzowa
nej pracy do innych niż książka środ
ków przekazu wynika również z in
nych przyczyn: „Materialne środki 
przekazu literackiego wnikają głęboko 
w sam przebieg odbioru dzieła literac
kiego. Tak więc percepcja utworu, 
przedstawionego na scenie teatru albo 
wyświetlanego na dużym lub małym 
e’kranie, wymaga od widza mniejszego 
wysiłku niż lektura. (...) Realizacja tea
tralna czy filmowa konkretyzuje utwór 
w warstwie przedmiotów i wyglądów 
oraz jednoznacznie określa jego wymo
wę ideowo-filozoficzną” (s. 155 por. też 
cytowany wyżej fragment ze s. 156). 
Tymczasem: „Ubóstwo środków eks
presji książkowej w odróżnieniu od re
alizacji fonicznej lub ikonicznej utworu 
zmusza odbiorcę z konieczności do wy
zwolenia całej energii psychicznej w 
procesie percepcji. (...) W odróżnieniu 
od percepcji teatralnej i filmowej jest 
to konkretyzacja twórcza, zmienna w 
czasie, zależna od środowiska społecz
nego i dostosowana do poziomu doj
rzałości kulturalnej odbiorcy”, (s. 134; 
por. też s. 157). Uderza niesłychany ra
dykalizm tych zdań. Czy rzeczywiście 
oglądanie filmu wymaga mniejszego 
wysiłku niż lektura? Jak go mierzyć? 
A może lepiej powiedzieć, że wymaga 
wysiłku nieco inego rodzaju? Czy rze

czywiście realizacja filmowa jednozna
cznie określa „wymowę ideowo-filozo
ficzną”? Skąd więc np. burzliwe dys
kusje nad „Popiołami” w reżyserii 
Wajdy. Po co istnieje instytucja kry
tyka filmowego? Skąd biorą się pole
miki pomiędzy poszczególnymi recen
zentami? Czy tylko odbiór tekstu dru
kowanego jest zmienny w czasie, zale
żny od środowiska społecznego i twór
czy? Dyskusje nad „Pięknością dnia” 
Bunuela, „Casanovą” Felliniego itd. 
brały się skąd: z recepcji odtwórczej, 
jednakowej u wszystkich? Zaiste, pa
trzenie z okopów na przedpole przy po
mocy peryskopu zniekształca rzeczy
wistość.

e) nie jest jednak tak, że wszystkie spo
soby twórczej konkretyzacji czytelnika 
są dopuszczalne; pojawia się problem 
prawidłowej percepcji”: „Powstaje uza
sadnione pytanie, o ile owa konkrety
zacja, różnorodna i zmienna, pozostaje 
w zgodzie z intencjami autora. Która 
z nich jest prawidłowa i wierna w sto
sunku do utworu? Otóż trzeba od razu 
stwierdzić, iż ontologicznym założeniem 
utworu literackiego jako utworu prze
znaczonego do odbioru społecznego jest 
wielość konkretyzacji, a prawem czy
telnika — swoboda ich wyboru. Każda 
zaś z nich może być uwierzytelniona 
przez autora, jeśli lektura przebiega w 
granicach poszanowania prawdy ideo- 

4VO-moralnej, wartości artystycznych i 
perspektywy poznawczej utworu. Fakt, 
że konkretyzacja opiera się na lektu
rze zasadniczo autentycznego tekstu 
autorskiego, nie poddanego jeszcze ni
czyjej wcześniejszej konkretyzacji, jak 
w adaptacji teatralnej, radiowej lub 
filmowej, stanowić może gwarancję jej 
wierzytelności” (s. 134—135). I znów 
wątpliwości. Jeżeli prawem czytelnika 
jest swoboda wyboru konkretyzacji, to 
przecież nie można ich wartościować, a 
tylko różnicować i klasyfikować. Jak 
badać zgodność odczytań z intencjami 
autora? Jak autor może „uwierzytel
niać’ cokolwiek? Gdzie są granice po
szanowania prawdy? Jak fakt, iż kon
kretyzacja opiera się na lekturze z de
finicji wieloznacznego tekstu może ją 
uwierzytelniać? A może — tu pytanie 
w związku ze wszystkimi pięcioma 
punktami — same założenia są błędne?

Lista zastrzeżeń, które wzbudza re
cenzowany tekst nie została wyczerpa
na. Dla przykładu, można zasadnie za
pytać: czy rzeczywiście w przypadku 
księgarstwa i bibliotekarstwa „właści
wości ustrojów scentralizowanych stwa
rzają warunki odpowiednie dla wypra
cowania struktur organizacyjnych (...) 
przyczyniając się do realizacji celów 
zbiorowości”? (s. 122). Doświadczenia 
polskie bynajmniej na to jednoznacznie 
nie wskazują. Dlaczego przy analizie
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rozpowszechniania książki pominięto 
ważny jego mirt, a mianowicie tzw. 
nieformalny obieg książki? (s. 110 i in.). 
Czy związki pomiędzy siecią ksiągarską 
a systemem sipołecznym są tak proste, 
jak to przedstawiono? Czy o wyborze 
środka przekazu decydują tylko: sytu
acja komunikacyjna i stopień jego do
stępności? (s. 169). Czy klasyfikacja sy
tuacji komunikacyjnych dokonana 
przez Żółkiewskiego ma walor histo
ryczny, czy jak to sugeruje Głombio
wski — uniwersalny? Czy można za
sadnie napisać, iż „Czynności uczestni
ctwa w kulturze przebiegają w ramach 
stosunków sipołecznych”? (s. 13). Czyż 
samo uczestnictwo w kulturze nie jest 
„stosunkiem społecznym”? itd., itd.

4. Czas wreszcie wyjaśnić drugą część 
tytułu recenzji. Cóż to (któż to) odznacza 
się „spokojną, szlachetną urodą” (s. 26), 
„harmonijnym pięknem” (s. 46), „pełnoś
cią i wysmukłością” (s. 46), „godnością i 
pięknem” (s. 53), „właściwą sobie urodą” 
(s. 158); o czym (o kim) powiemy, iż jest 
„wiotka lub nabrzmiała żywiołową wital- 
nością” (s. 97)? Cóż to (któż to) działa na 
nas „podniecająco” (s. 49); cóż (któż to) 
„zniewala” czytelnika (s. 68), „nęci” od

biorcę (s. 128)? W odniesieniu do czego 
(kogo) „bierze wydawcę pokusa” (s. 73)? 
Dla ułatwienia można zdradzić, iż w żad
nym z tych przypadków nie chodzi o ko
bietę.

5. Na koniec kilka zdań o pracy redak
tora omawianej książki. Chyba można by
ło wyeliminować z tekstu takie zdania, 
jak np.: „Powiedzmy też sobie jedną pra
wdę: bez pisma nie byłaby do pomyślenia 
filologia i historia piśmiennictwa” (s. 41)? 
Jak łatwo zauważyć, podobnych „prawd” 
można sformułować bardzo wiele: bez wo
dy nie byłoby hydrologii, bez gwiazd i 
planet — astronomii itp. Można też chyba 
było wyeliminować sformułowania nielo
giczne (np. „nauka o książce” znajduje się 
obecnie w sytuacji, która prowadzi nieu
chronnie do konfrontacji z innymi środka
mi przekazu — s. 4), niejasne (np. „wśród 
możliwości psychicznych percepcji dzieła 
piśmienniczego ekspresji książkowej” — 
s. 129), elementy nowo-mowy (np. „drogą 
naświótlenia wybranego tematu pod okre
ślonym kątem widzenia” — s. 73; „na od
cinku obiegu księgarskiego” — s. 122; 
„idąc po linii podstawowej tendencji” — 
s. 122) i wiele innych.

Janusz Kostecki

Nowe publikacje wojewódzkich bibliotek publicznych

RADOMSKA WBP O KOCHANOWSKIM

Trwające od paru miesięcy ciekawe 
czasy, jeśli sprzyjały czytaniu czegokol
wiek, to chyba nie Bibliotekarza; jeśli 
sprzyjały wysyłaniu czegoś z bibliotek 
wojewódzkich, to chyba nie ich publikacji 
do Bibliotekarza, by tam były one przed
stawiane tysiącom czytelników, zaintere
sowanych zgoła czym innym. Czy w tak 
ciekawych czasach łatwiej dojrzewają 
nowe teksty, nowe publikacje? — Zoba
czymy. Na razie możemy zająć się tutaj 
wydawnictwami, które datowane są na 
okresy dość odległe od dni przygotowy
wania niniejszego omówienia; gdy zosta
nie ono wydrukowane, ten dystans czaso
wy wydłuży się tak, że — zdając sobie 
sprawę z tego — chciałoby się odstąpić 
od zamiaru dokonywania przeglądu pra
wie wspomnieniowego, retrospektywnego. 
No, ale jeżeli dzieci nasze mogą czytać 
jako nowość Świerszczyk w czerwcu, jeśli

tygodnik Literatura drukuje recenzje 
książek wydanych przed trzema laty, to 
opóźnienia, jakie tu występują, chyba nie 
będzie można uznać za rekordowe. Zresz
tą ta część omówienia, która dotyczy pu
blikacji radomskiej Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej: trzech numerów Woje
wódzkiego Informatora Kulturalnego i 50- 
-stronicowej broszury, określonej jako 
„Materiały informacyjno-metodyczne po
święcone Janowi Kochanowskiemu” (1980), 
może okazać się użyteczne dzięki owemu 
opóźnieniu, a kto wie, czy użyteczność ta 
nie byłaby większa, gdyby jeszcze trochę 
wstrzymać się z drukiem...

Trzy wybrane spośród nadesłanych nu
mery przedstawianego tu już kiedyś Wo
jewódzkiego Informatora Kulturalnego 
(6/1979, 6/1980, 7/1980) zawierają (prócz 
dezaktualizujących się szybko informacji 
o ilnprezach kulturalnych, prócz ocalają-
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cej je od zapomnienia „Kroniki”) wiele 
rozmaitych materiałów poświęconych Ja
nowi Kochanowskiemu — twórcy, który 
dzięki takiemu a nie innemu wytyczaniu 
granic województwa w roku 1975 zaczyna 
być nazywany „najwybitniejszym synem 
Ziemi Radomskiej”. Rozpoczęte przed ro
kiem obchody 450-lecia urodzin poety, 
rozciągnięte na lat pięć, będą zapewne 
nasilać się pod koniec tego okresu, a za
tem warto może zapamiętać, że Woje
wódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu 
zgromadziła sporo tekstów poświęconych 
życiu Kochanowskiego, jego dziełom i 
miejscom z nim związanym, a także pod
jęła różne działania w celu spopularyzo
waniu osoby i dorobku Jana z Czarnolasu 
zarówno w społeczeństwie całym, jak i 
wśród reprezentantów rozmaitych sztuk 
współczesnych: literatów, grafików, rzeź
biarzy... Pisze o tym Czesław T. Zwolski 
w „Czarnoleskich echach” (WIK nr 11/ 
/1979): „Wśród wielu niezwykle’cie
le a wy c h form uświetnienia uro
czystych obchodów 450 rocznicy urodzin 
ojca literatury narodowej na szczegól
ną uwagę zasługuje Ogólnopolski 
Konkurs literacki „O laur Jana z Czarno
lasu” ogłoszony w 1978 r. .przez Wojewódz
ką Biblioteką Publiczną w Radomiu przy 
współudziale Wydziału Kultury i Sztuki 
U[rzędul’ W[ojewódzkiego] i WRZZ (...) 
Jury (...) niezwykle pozytywnie 
oceniło poziom organizacyjny Konkursu 
oraz wartość zgłoszonych prac, s.twierdza- 
jąc, że wzbogaciły one w istotny spo
sób współczesną literaturę polską o sze
reg niezwykle wartościowych 
dzieł poetyckich i prozatorskich” (pod
kreślenia moje — W.A.).

Pierwszy z dwu niemal w całości po
święconych Kochanowskiemu numerów 
Wojewódzkiego Informatora Kulturalnego 
(6/1979) otwierają „Wieści czarnoleskie” 
Edwarda Wendego, czyli zwięzła informa
cja o dzisiejszym stanie wsi niegdyś spo
kojnej, wsi wesołej (o Czarnolesie, jakim 
był on w czasach Jana Kochanowskiego, 
pisze w numerze o rok późniejszym To
masz Palacz). W artykule „Na tropie 
czarnoleskiej księgi pamiątkowej” Wa
cław Rousseau przypomina album, który 
zaczęła prowadzić w roku 1840 ówczesna 
właścicielka Czarnolasu, ks. Teresa Jabło
nowska. Album ten, przekształcony w 
swoistą księgę pamiątkową „przybytku 
sławnego poety”, widział autor po raz 
ostatni około roku 1953. Ponieważ księga 
ta zawierała wiele cennych autografów 
(m.in. Lenartowicza, Ujejskiego, Wojcie
cha Jastrzębowskiego — nie: „Jastrzęb
skiego”, jak podano na str. 10), ponieważ 
byłaby ona ważnym świadectwem kształ
towania się kultu poety (temu zagadnie
niu poświęcony jest osobny artykulik To
masza Palacza „Kult Jana Kochanowskie
go w Czarnolesie” zamieszczony w tym 
samym numerze WIK), warto przytoczyć

tutaj apel Wacława Rousseau, który al
bum czarnoleski oddał „Januszowi (może 
Janowi?) Romanowskiemu, a on zwrócił 
pamiętnik prawowitym właścicielom (...). 
Ktokolwiek wie, jakie są dalsze d"ieje 
albumu czarnoleskiego, proszony jest o 
kontakt z dyrekcją Muzeum Okręgowego 
w Radomiu, Muzeum Jana Kochanows
kiego, lub z autorem tych wspomnień. 
Jeśli uda się trafić na trop — spełnione 
zostaną intencje tych, którzy album za
kładali oraz przekazywali z pokolenia na 
pokolenie...”

Temat „Kobieta w życiu i poezji Jana 
Kochanowskiego” wart jest i wymagałby 
zapewne obszernej rozprawy, ale w oma
wianym numerze WIK można znaleźć tak 
właśnie zatytułowany niewielki artykuł. 
Jego autorka, Halina Stróżewska, przed
stawiła w nim chyba wszystkie kobiety, 
które historia pozwala wiązać z życiem 
poety, a także wyliczyła z imienia te, któ
re występują w wierszach nieprzepłaco- 
nych. Dużo mniej można powiedzieć o 
„czarnoleskim domu Jana Kochanowskie
go” — autor tak zatytułowanej notatki 
(tp), raz jeszcze przypomina, iż „o dworku 
Kochanowskiego i jego wyglądzie nie ma
my żadnego przekazu, dokumentu czy ma
teriału ikonograficznego”...

Wobec tych braków zrozumiałe wydaje 
się zainteresowanie autorów Wojewódzie- 
go Informatora Kulturalnego wszystkim, 
co pozostało jeśli nie po Janie, to po jego 
krewnych, jak np. kapliczką wystawioną 
w Sycynie przez bratanka poety w roku 
1621. Kapliczka ta — jak twierdzi Alek
sandra Stróżewska — znajduje się „w 
miejscu, gdzie stał dwór, w którym uro
dził się Jan Kochanowski”.

W dugim z poświęconych poecie nume
rów WIK (6/1980) — bogato ilustrowanym, 
jak i numer poprzednio omówiony — pi
sze się o genealogii Kochanowskich (Ed
ward Wendy), o podobiznach twórcy „Tre
nów” i sporach wokół nich toczonych 
(Marek Bielski), o sławnej lipie, która — 
jak niebezpodstawnie twierdzi Tomasz 
Palacz — „nie doczekała schyłku XVIII 
w., kiedy obudziło się pewne zaiteresowa- 
nie pamiątkami po Janie Kochanowskim, 
nikt też z opisujących Czarnolas jej nie 
widział. Powalona wcześniej, uległa za
tracie, ale miejsce, gdzie rosła przez kil
ka stuleci, pozostało symbolem więzi czło
wieka z przyrodą i poezji z życiem”.

Ze sprawozdawczego obowiązku dodaj
my, że w tym samym numerze Wojewódz- 
kiego Informatora Kulturalnego Czesław 
T. Zwolski w artykule „Jana z Czarnolasu 
strofy o morzu” zajmuje się okolicznoś
ciami głośnego i tragicznego romansu Ja
na Tęczyńskiego, przedstawionego w 
panegirycznej „Pamiątce (...) hrabi na Tę- 
czynie...”; Danuta Tomczyk prezentuje 
„najcenniejsze i najciekawsze wydania 
pism Kochanowskiego, będące w zbiorach 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej” (są
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to druki nie starsze niż z drugiej połowy 
XIX w.): Stefan Rosiński omawia prace 
rzeźbiarskie i malarskie (na szkle), które 
twórcy ludowi z całej Polski nadesłali na 
konkurs ogłoszony dla uczczenia 450-ej 
rocznicy urodzin Kochanowskiego; wresz
cie — Marek Bielski wylicza opubliko
wane w „Biuletynie Kwartalnym Radom
skiego Towarzystwa Naukowego” refera
ty wygłoszone wcześniej na sesji nauko
wej poświęconej „najwybitniejszemu sy- 
noAvi Ziemi Radomskiej” (pełną listę re
feratów zamieszczono w „Kronice”).

Można przypuszczać, że to wskutek ob
fitości zebranych materiałów wydawcy 
Wojewódzkiego Informatora Kulturalnego 
przenieśli dwa artykuły do numeru na
stępnego: 7/1980. Są to: Marka Bielskiego 
przegląd przygotowywanych do wydania 
„książek Jana i o Janie” oraz Haliny 
Stróżewskiej rzecz o wsi Policzna, przez 
dwa wieki z górą należącej do Kochanow
skich; wsi, Av której — jak domniemuje 
autorka, nie będąc w tym, bynajmniej, 
osamotnioną — spoczywają prochy brata, 
żony i dzieci poety, a także kto wie — je
go samego, bo „ponieważ dotychczas nie 
udało się definitywnie ustalić, gdzie poeta 
został pochowany tuż po śmierci, Policzna 
jest jednym z trzech domniemanych miej
sc — obok Lublina i Zwolenia — tym bar
dziej prawdopodobnym, że była to para
fia Kochanowskich i ich kolatorstwo”.

Tak obszerne przedstawienie „rzeczy 
czarnoleskich” zawartych w trzech nume
rach „Wojewódzkiego Informatora Kultu
ralnego” w znacznej mierze zwalnia z 
obowiązku równie szczegółowego wylicze
nia tego, co sześcioosobowy zespól redak
cyjny zdecydował zamieścić w „Pieśni 
Ziemi”, czyli wspomnianej na początku 
broszurze, noszącej podtytuł „Materiały 
informacyjno-metodyczne poświęcone Ja
nowi Kochanowskiemu”, a wydanej „przy 
współpracy z Pedagogiczną Biblioteką 
Wojewódzką w Radomiu”. Owo zwolnie
nie z obowiązku przedstawienia wszyst
kiego jednakowo ma podstawę w spostrze
żeniu, że część tekstów „Pieśni Ziemi” 
drukowana była także w WIK. Nowością 
jest w broszurze „Kalendarz życia i twór
czości Jana Kochanowskiego” opanowany 
przez Marię Kaczmarską, oraz w pewnym 
stopniu szkic Tomasza Palacza „Dziedzic 
czarnoleski” i Henryki Wichowskiej „Ad- 
notowana bibiografia dzieł zwartych w 
wyborze pt. „Jan Kochanowski” — dzi
waczna równie jak jej tytuł (nie wiadomo 
komu i do czego ma ona służyć, skoro za
wiera „w wyborze” także książki rzadkie, 
niskonakładowe; skoro jedne adnotacje 
mówią niewiele ponad to, że „książka 
ukazała się w trzechsetną rocznicę zgonu 
poety”, a inna zajmuje niepotrzebnie pra
wie stronę gęstego maszynopisu).

Niemal 2/3 omawianych „materiałów 
informacyjno-metodycznych” wypełniają 
tzw. montaże poetyckie, czyli dość dowol

ne zestawienia wierszy lub ich fragmen
tów, połączonych „słowem wiążącym” — 
tu, niestety, nie dorównującym słowom 
poety (dotyczy to szczególnie montażu 
przeznaczonego „dla młodzieży starszych 
klas szkoły podstawowej”, w którym je
den z narratorów ma rzucać przed słucha
czy takie oto perły: „Dlatego w Polsce 
sprawa języka narodowego, zwłaszcza dla 
literatury, stała się niezwykłe ważną. 
Przez to utwory literackie mogły stać się 
bliskie dla wszystkich Polaków. Przecież 
można zrozumieć swój język, jeśli nawet 
nie umie się czytać. Wystarczy pilnie 
słuchać”.

Szczęśliwie się złożyło, że autorka ,,qui- 
zu czytelniczego” pt. „Wielki humanista” 
zaznaczyła, iż jest on przeznaczony „dla 
uczniów szkół średnich” — młode, kształ
towane w naszych średnich szkołach umy
sły poradzą sobie może z wszystkimi py
taniami, zadawanymi „w celu głębszego 
zainteresowania czytelników postacią i 
twórczością Jana Kochanowskiego”, a 
więc i z takimi: „jak brzmi imię i naz
wisko panieńskie żony J. Kochanowskie
go?”. Ale czy każdy bibliotekarz i każda 
bibliotekarka wiedzieliby, że na pytanie 
„Jaki model literacki polskiego ziemia
nina przedstawił poeta w swoich utwo
rach?” należy odpowiedzieć: „model zie- 
mianina-intelektualisty?” Uwaga: na py
tanie „Z jakiej rodziny pochodził Jan Ko
chanowski?” nie można odpowiadać „z 
katolickiej” łub „wielodzietnej”, ale tylko: 
„ze szlacheckiej”.

Czy czterostronicowy' wybór cytatów „o 
życiu i szczęściu” (w tym: o „miłości”, 
„przyrodzie”, „ojczyźnie” — życie to czy 
szczęście?) zamieszczono po to, by orga
nizatorów „szczególnie uroczystych ob
chodów Roku Kochanowskiego” ustrzec 
przed chęcią samowolnego zerkania do 
dzieł poety. Pytanie podobne można by 
postawić autorce (?) nie podpisanej „lekcji 
bibliotecznej” na temat „Życie i twór
czość Jana Kochanowskiego”, przeznaczo
nej „dla dzieci ze starszych klas szkoły 
podstawowej”. Scenariusz tej lekcji nie 
dopuszcza zbyt wielu możliwości zetknię
cia się z twórczością Kochanowskiego (z 
33 poleceń tylko 5 odsyła do trzech utwo
rów poety), ale za to cztery razy nakazuje
się tam: „weź WIK nr....”, w tym raz po
to, by wypisać „nazwiska kolejnych kie
rowników muzeum czarnoleskiego”... W 
tejże lekcji każę się też szukać w księgo
zbiorze podręcznym „Encyklopedii Pow
szechnej”, by wypisać z niej datę urodzin 
i śmierci poety oraz tytuły jego utworów, 
a więc można mieć nadzieję, że osoba 
prowadząca tę lekcję spostrzeże różnicę 
pomiędzy informacjami encyklopedyczny
mi a twierdzeniem „Narratora II” ze stro
ny 20 ,,Pieśni Ziemi”, jakoby „poeta zmarł 
nagle w dniu 2 sierpnia 1584 roku” (ta 
ostatnia informacja stała się błędna za
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pewne przez przypadek — wypadła nie
zauważenie jedna dwójka z daty).

Pisząc przed rokiem o publikacjach ra
domskiej Wojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej, zwracałem uwagę na liczne ich 
niedostatki (charakterystyczne zresztą dla 
większości wydawnictw bibliotecznych) — 
miło stwierdzić, że w omawianych tutaj 
rzeczach błędów i zaniedbań szczególnie 
rażących jest mniej. Nie znaczy to wcale, 
że Wojewódzki Informator Kulturalny lub

„Materiały informacyjno-metodyczne” nie 
mogą lub nie powinny być doskonalone. 
Ponieważ do doskonałości daleko jest tak
że wielu innym materiałom instrukcyj- 
no- i informacyjno-metodycznym, wyda
wanym przez biblioteki z reguły „do 
użytku wewnętrznego”, chciałoby się 
zapytać: kiedy wreszcie będzie z tego ja
kiś prawdziwy pożytek — niechby też 
wewnętrzny?!

Witold Adamiec

KROHIKA KRAJOWA

I ZJAZD KRAJOWEJ RADY PRACOW
NIKÓW BIBLIOTEK ZWIĄZKU ZAWO
DOWEGO PRACOWNIKÓW KULTURY 

I SZTUKI

W dniu 5 lutego 1981 r. odbył się w 
Warszawie I Zjazd Krajowej Rady Pra
cowników Bibliotek Związków Zawodo
wych Pracowników Kultury i Sztuki. Pro
gram zjazdu obejmował powołanie ko
misji mandatowej i wnioskowej, infor
mację o działalności Związku Zawodowe
go Pracowników Kultury i Sztuki, spra
wozdanie komisji mandatowej, informację 
o realizacji porozumienia z Ministerstwem 
Kultury i Sztuki, dyskusję na temat dzia
łalności bibliotek publicznych i związko
wych oraz upowszechniania książki, wy
bory do władz Krajowej Rady Pracow
ników Bibliotek Zw Zaw. Pracowników 
Kultury i Sztuki.

Zjazd powołał Krajową Radę Pracow
ników Bibliotek, powierzając funkcję 
przewodniczącej Zofii Płatkiewicz z Wo
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poz
naniu.

DYSKUSJA NAD PROJEKTEM 
NOWELIZACJI USTAWY 

O BIBLIOTEKACH

W dniu 17 lutego 1981 r. odbyło się w 
Ministerstwie Nauki, Szkolnictwa Wyż
szego i Techniki. wspólne posiedzenie 
Sekcji do Spraw Informacji, Dokumen
tacji i Bibliografii oraz Sekcji do Spraw 
Zbiorów Państwowej Rady Bibliotecznej. 
Tematem posiedzenia była dyskusja za
łożeń do projektu nowelizacji ustawy o 
bibliotekach. Tezy do dyskusji przedsta
wiła mgr Romana Steczowicz. Uczestnicy 
posiedzenia po wnikliwej dyskusji zapro
ponowali podjęcie prac przygotowawczych 
do nowelizacji ustawy o bibliotekach, jed
nak zdecydowano, że nie ma potrzeby 
obecnie nowelizowania ustawy, bowiem 
jej postanowienia nie kolidują z prakty
ką biblioteczną.

NARADA POŚWIĘCONA WĘZŁOWYM 
PROBLEMOM WYDAWNICZYM

W dniu 4 marca 1981 r. odbyła się w 
КС PZPR w Warszawie narada poświę
cona najważniejszym problemom polskiej 
książki. Wzięli w niej udział przedstawi
ciele wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, 
pisarzy, krytyków literackich, pracowni
ków poligrafii i przemysłu papierniczego, 
działaczy kultury z całego kraju. Obra
dom przewodniczył kierownik Wydziału 
Kultury КС PZPR — Mieczysław Wojt
czak. Wprowadzeniem do dyskusji były 
referaty wygłoszone przez zastępcę kie
rownika Wydziału Kultury КС PZPR — 
Kazimierza Molka, wiceministra kul
tury i sztuki — Stanisława Puchałę 
i prezesa Polskiego Towarzystwa Wydaw
ców Książek — Stanisława Bębenka. 
W dyskusji dokonano oceny obecnego sta
nu ruchu wydawniczego oraz przedsta
wiono propozycję rozwiązań najbardziej 
palących spraw polskiej książki. Dyskusję 
podsumował minister kultury i sztuki — 
Józef Te j chma.

WYSTAWA DZIEŁ 
MICHAŁA SZOŁOCHOWA

W Pałacu Rzeczypospolitej w Warsza
wie otwarta została w dniu 2 marca 
1981 r. wystawa pt. „Michał Szołochow w 
językach narodów świata”, na.której za
prezentowano blisko 400 książek autora 
„Cichego Donu” wydanych w 38 językach.

Wystawę zorganizowała Wszechzwiąz- 
kowa Państwowa Biblioteka Literatury 
Zagranicznej w Moskwie.

V PŁOCKIE DNI LITERATURY

W dniach 17—19 marca 1981 r. zorga- 
nizowiane zostały V Płockie Dni Litera
tury, których program obejmował spo
tkania autorskie oraz sesję popularnonau
kową pn. „Poezja czasu wojny —■ poezja 
współczesna”. Spotkania odbywały się w 
■różnych miejscowościach woj. płockiego, 
a sesja zorganizowana została w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Kutnie. Organi
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zatorem sesji była Wojewódzka Bibliote
ka Publiczna w Płocku oraz Mazowiec
kie Towarzystwo Kultury, Towarzystwo 
Literackie im. A. Mickiewicza — Oddział 
w Płocku oraz Zarząd Okręgu Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich w Płocku.

NARADA W SPRAWIE 
KATALOGOWANIA I CENTRALNEGO 

OPRACOWANIA BIBLIOGRAFICZ
NEGO KSIĄŻEK

Państwowa Rada Biblioteczna przy Mi
nistrze Kultury i Sztuki zorganizowała

w dniu 3 kwietnia 1981 r. naradę poświę
coną usprawnieniu systemu opracowywa
nia, wydawania i rozpowszechniania kart 
katalogowych, rejestracyjnych i odnoto
wanych dla potrzeb księgarstwa i biblio
tekarstwa. Podjęto również dyskusję na 
temat centralnego opracowania bibliogra
ficznego książek w toku ich produkcji. 
W naradzie uczestniczyli przedstawiciele 
bibliotekarstwa, księgarstwa i wydawców.

L.B.

KRONIKA ZAGRANICZNA

PRZYSZŁOŚĆ KATALOGÓW 
BIBLIOTECZNYCH

68 bibliotek uniwersyteckich w USA 
uczestniczy w pracach nad Modelem Kosz
tów Katalogów Bibliotecznych w 1980 r. 
Model ten opracowywany jest przez Sto
warzyszenie Bibliotek Naukowych i obej
muje koszty bezpośredniego opracowania 
katalogu w bibliotece oraz koszty eksploa
tacji komputerów. Opracowanie to ma 
dać odpowiedź na pytanie jaka jest naj
bardziej opłacalna forma katalogu: on-li
ne, wydruk komputerowy na mikrofor- 
mach, czy katalog kartkowy.

College and Research Libraries News 
1980 nr 9

INFORMACJA I DOKUMENTACJA 
W ZAKRESIE NAUK SPOŁECZNYCH 

W PRACACH FID

W ramach 40 Konferencji FID w Ko- 
penhadze (15—16 sierpień 1980 r.) odbyło 
się pierwsze spotkanie Komisji FID/SD, 
która powołana została w Edynburgu w 
1978 r. Uczestniczyli w nim przedstawicie
le Kanady, RFN, Finlandii, Wielkiej Bry
tanii, Węgier, Japonii, Holandii, Norwegii, 
USA, organizacji międzynarodowych i Li
gi Państw Arabskich. Zaprezentowano 
m.in. opracowany wspólnie z Grupą Spec
jalną SIS (American Society for Informa
tion Science) ds Nauk Społecznych „Spis 
międzynarodowych poza rządowych or
ganizacji zajmujących się informacją w 
zakresie nauk społecznych”.

FID News Bulletin 1980 nr 10

MEDAL MELVILA DEWEYA

Od 21 lat Stowarzyszenie Bibliotek 
Amerykańskich przyznaje medal i nagro
dę Melvila Deweya, jednego z pionierów

zawodu bibliotekarskiego. Kandydatami 
mogą być indywidualne oscuby lub zespo
ły, które w ostatnim okresie miały po
ważne osiągnięcia zawodowe, szczególnie 
w tych dziedzinach, którymi aktywnie zaj
mował się Melvil Dewey. Należą do nich: 
Zarządzanie bibliotekami, katalogowanie i 
klasyfikacja oraz narzędzia i techniki bi
bliotekarskie.

RSTD Newsletter 1981 nr 1

3 EUROPEJSKIE KOLOKWIUM EDICO

W dniach 21—23 października 1980 r. 
odbyło się w Pradze 3 Europejskie Ko
lokwium EDICO nt. Budowy systemów in
formacyjnych na potrzeby oświaty i wy
chowania. Kolokwium zorganizował In
stytut Informacji Oświatowej przy Mi
nisterstwie Oświaty CSR pod patronatem 
UNESCO.
Kniźnice a Vedeckś Informacie 1981 nr 1

NAGRODA DLA BIBLIOTEKARZY 
AUDIOWIZUALNYCH

W Wielkiej Brytanii przyznawana jest 
doroczna nagroda dla bibliotekarzy zaj
mujących się zbiorami audiowizualnymi, 
którzy od 1973 r. stanowią wyodrębnioną 
grupę zawodową. Kandydatów do nagro
dy przedstawiają członkowie Grupy Au
diowizualnej ASLIB przez ogłoszenie ich 
nazwisk w „Audiovisual Librarian”. Naz
wisko zdobywcy nagrody również jest 
ogłaszane w tym czasopiśmie, a jego pra
ce są prezentowane podczas dorocznej 
konferencji ASLIB.

Audiovisual Librarians 1981 nr 1

INTROLIGATORSTWO W NRD

W NRD odbyły się obchody lOO-lecia 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Intro
ligatorskich. Obecnie w NRD działa 1500 
introligatorni, które zajmują się ręcznym
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oprawianiem książek. Ich roczny obrót 
wynosi 450 min. DM. Zatrudniają 10.000 
pracowników. Głównie zajmują się kon
serwacją opraw oraz wykonywaniem re
prezentacyjnych opraw okolicznościowych.

Typografia 1980 nr 12

PRODUKCJA PAPIERU W NRD
W NRD 46% papieru wytwarza się z 

makulatury. W ciągu roku produkuje się 
w ten sposób ok. 54 min m’ papieru, co 
odpowiada tej samej ilości 8 stronicowych 
S^zet. Typografia 1980 nr 11

Zofia Kolanowska

Przypominamy Miłym i Szanownym Czytelnikom, że dysponujemy jeszcze pewny
mi ilościami następujących publikacji własnych:

1. Dąbrowska W. — Walka o książkę. Warszawa 1967 
(Reedycja publikacji konspiracyjnej z 1944 r.)
Getter M., Tokarz A. — Wrzesień 1939 w książce, prasie i filmie.
Poradnik bibliograficzny. Wyd. 3. Warszawa 1970.
Jeżyński S. — W kręgu książek. Nowe quizy, wieczory literackie i 
muzyczne. Warszawa 1976.
Kiedrzyńska W. — Powstanie warszawskie w książce i prasie.
Poradnik bibliograficzny. Sł. wstępne i aneks W. Bartoszewski.
Warszawa 1972.
Kozakiewicz W. — Czytelnictwo chorych. Warszawa 1968.
Więckowska H. — Akademickie kształcenie bibliotekarzy.
Warszawa 1968.
Wróblewski A. — Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917—1967.
Zarys informocji Warszawa 1967. 50 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich.
Żydanowicz Z. — Bibliografie narodowe bieżące. Warszawa 1973.
Informator bibliotekarza i księgarza 1979. Warszawa 1978.
Informator bibliotekarza i księgarza 1980. Warszawa 1979.
Informator bibliotekarza i księgarza 1981. Warszawa 1980.
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży R. 15. Warszawa 1970.

Zamówienia prosimy kierować pod adresem: Biuro Zarządu Głównego Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich, Administracja Wydawnictw 00-953 Warszawa, ul. Ko
nopczyńskiego 5/7.

2.

3.

8.
9.

10.
11.
12.

15,— zł 

40,— zł 

70,— zł

50,— zł 
12,— zł 

22,— zł

10,— zł 
25,— zł 
40,— zł 
40,— zł 
43,— zł 
10,— zł



z żarobnej 
karty SABINA SATURNINA SULIKOWSKA 

(1901 - 1980)
Sabina Sulikowska z Wilczyńskich urodziła się 1.VI.1901 r. w Strżemieszyczach 

Wielkich poiw. będziński w rodzinie nauczycielskiej. Do dziesiątego roku życia 
uczyła się w domu, a w latach 1911—1914 uczęszczała do Państwowego Gimnazjum 
w Łodzi. W związku z ewakuacją wojenną wyjechała z matką do Taszkientu, gdzie 
w 1919 r, ukończyła I Sowiecką Średnią Szkołę im. Hercena i sześciotygodniowy kurs 
bibliotekarski. W tymże roku otrzymała posadę bibliotekarki w Turkiestańskiej 
Państwowej Bibliotece, a jednocześnie rozpoczęła naukę języków w Turkiestań- 
skim Wschodnim Instytucie.

Podjąwszy decyzję powrotu do kraju zwolniła się z Biblioteki i Instytutu w 
maju 1921 r.

Po przybyciu do Łodzi S. Sulikowska zostaje zaan^gażowana 1.X.1921 r. w Oddziale 
Kultury i Oświaty Pozaszkolnej Magistratu m. Łodzi przy organizacji I Miejskiej 
Wypożyczalni Książek dla Dzieci i Młodzieży, której otwarcie 1.III.1922 r. rozpoczęło 
historię polskiego bibliotekarstwa publicznego dla dzieci. Po ukończeniu miesięcz
nego kursu Związku Bibliotekarzy Polskich w Warszawie S. Sulikowska otrzymuje 
z dniem 1.IX.1922 r. awans na kierownika Centralnej Biblioteki Pedagogicznej przy 
OKiOS Magistratu m. Łodzi, a w czerwcu 1925 r. zostaje przeniesiona do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w charakterze bibliotekarki.

Wyszkolona fachowo, sumienna, systematyczna i energiczna, obdarzona mimo 
pewnych pozorów szorstkości umiejętnością współżycia z ludźmi kol. S. Sulikowska 
weszła do grona najbliższych współpracowników Jana Augustyniaka, kierownika 
MBP i twórcy sieci bibliotecznej w Łodzi. Wkrótce została kierownikiem Działu 
Katalogowania i Klasyfikacji. W 1928 r. otrzymała Medal Dziesięciolecia Odzyska
nej Niepodległości. Wraz z J. Augustyniakiem uczestniczyła w zajęciach na wielu 
kursach bibliotekarskich organizowanych przez władze szkolne, wojskowe i stowa
rzyszenia społeczne. Jej działalność dydaktyczna związana była jednak głównie z 
kursami Związku a później Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Łodzi. Wykła
dała i prowadziła ćwiczenia na takich kursach w latach 1935, 1936, 1938 oraz czte
rech kursach powojennych. Będąc jednym z najdawniejszych członków i aktywistów 
ZBP przyczyniła się nie tylko do podniesienia wiedzy fachowej bibliotekarzy, ale 
w 1. 1922—1939 pełniła szereg funkcji w Zarządzie Koła Łódzkiego (zastępca prze
wodniczącego, skarbnik, sekretarz).

W czasie wojny, wysiedlona, utrzymywała rodzinę pracując (od 1941 do 1945 r.) 
jako robotnica w niemieckiej fabryce wyrobów dziewiarskich.

Podjąwszy zaraz po wyzwoleniu pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej — naz
wanej w 1950 r. imieniem L. Waryńskiego — przyczyniła się do zorganizowania jej 
na nowo po zniszczeniach wojennych, a także do późniejszych osiągnięć Biblioteki. 
Mianowana w 1947 r. starszym bibliotekarzem objęła od 1.VIII.1951 obowiązki za
stępcy dyrektora, prowadząc dział finansowo-ibudżetowy, a także okresowo sprawy 
administracyjne. Wymienić również należy współudział kol. S. Sulikowskiej, w róż
nych okresach, w organizacji wielu bibliotek jak; Zw. Zaw. Prac. Instytucji Uży
teczności Publicznej, Instytutu Naukowej Organizacji i Kierownictwa, Zakładu Do
skonalenia Rzemiosł, Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli i in. Współpraco
wała także z Biblioteką Narodową.

Po przejściu na emeryturę 1.VI.1961 r. została zatrudniona jako bibliotekarka w 
niepełnym wymiarze godzin w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Z pla
cówką tą związana była aż do jej likwidacji w 1975 r. poczym wraz z częścią zes
połu przechodzi na ostatnie półtora roku swej działalności zawodowej do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego.

S. Sulikowska była członkiem PPS i PZPR, w latach powojennych pracowała w 
różnych komisjach partyjnych. W życiu SBP brała żywy udział aż do pożegnania 
się z zawodem.

Kol. Sabina Sulikowska zmarła w Łodzi 14.Vin.l980 r. Posiadała Krzyż Kawa
lerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury i Hono
rową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Izabela Nagórska
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Redakcja „Bibliotekarza” przyjmuje materiały tylko w postaci maszynopisu. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania materiałów zakwalifikowanych do druku. 
Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.
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