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BIBLIOTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Nr 4 WARSZAWA ROK XLIX

STEFAN KUBÓW
STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

O NOWĄ USTAWĘ O BIBLIOTEKACH
Potrzebę przeprowadzenia ogólnopol

skiej, powszechnej dyskusji na temat no
welizacji ustawy o bibliotekach sygnali
zowali bibliotekarze już jesienią 1980 r., 
gdy Zarząd Główny Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich zainicjował gromadze
nie wniosków i postulatów dotyczących 
najistotniejszych problemów tego środo
wiska i zawodu. We wnioskach zwracano 
uwagę na konieczność uregulowania dzia
łalności ogólnokrajowej sieci biblmtecznej 
w celu jej ujednolicenia oraz skoordyno
wania z siecią ośrodków informacji nau
kowej oraz nowymi ustawami o szkołach 
wyższych a także innych instytucjach na
uki i oświaty.

Podobne stanowisko w tej sprawie za
jęła Sejmowa Komisja Kultury oraz Mi
nisterstwo Kultury i Sztuki, dzięki czemu 
nowelizacja ustawy o bibliotekach umie
szczona została w planie prac legislacyj
nych Sejmu PRL na najbliższy okres. Jest 
więc wyjątkowa szansa urzeczywistnienia 
tej pilnej poitrzeby w duchu przemian, 
które — mimo znanych perypetii — za
chodzą w Polsce po Sierpniu 1980. Nie 
można jej nie wykorzystać.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich zwrócił się już jesienią 
ub. r. do okręgów z prośbą o nadsyłanie 
konkretnych propozycji zmian w obowią
zującej ustawie. Rezultat był mniejszy niż 
oczekiwano, ale wypowiedzi z kilkunastu 
okręgów pozwoliły zorientować się bar
dziej szczegółowo w odczuciach środowi
ska co do kierunków zmian i ich głębo
kości. Nałożyły się na nie opinie sformu
łowane w ciągu minionego roku przez 
związki zawodowe (dotyczyły one głównie 
spraw pracowniczych, ale nie tylko) oraz 
propozycje członków władz Stowarzysze
nia.

Maiteriał ten posłużył zespołowi powo
łanemu przez Prezydium Zarządu Głów
nego SBP do sformułowania wstępnych 
tez do dyskusji nad ustawą we wszy
stkich ogniwach Stowarzyszenia. Podsu

mowanie przez zespół wyników dyskusji 
winno doprowadzić do ukształtowania się 
tez stanowiących oficjalne stanowisko Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich w pra
cach nad projektem ustawy. Stanowisko 
to będzie obowiązywać naszych przedsta
wicieli w komisji powołanej przez Mini
stra Kultury i Sztuki. Sytuacja prawna 
wprowadzona przez stan wojenny w dniu 
13 grudnia 1981 r. sprawiła, że Stowarzy
szenie nie może być samo organizatorem 
prac nad tym aktem, choć wcześniej de
klarowało swoją gotowość w tym zakresie.

Z wniosków, które do tej pory wpłynęły 
do Zarządu Głównego wynika, że obowią
zująca ustawa wymaga całkowitej, grun
townej zmiany. Bibliotekarze opowiadają 
się bowiem, żeby określała ona zadania 
i obowiązki bibliotek i zarazem ośrodków 
informacji naukowej, a więc instytucji, 
które do tej pory działały na odrębnych 
zasadach. Nawet program SINTO przewi
dywał włączenie do systemu tylko nie
których bibliotek. Tymczasem za granicą 
nie trzeba nikogo przekonywać, że każda 
biblioteka jest także ośrodkiem informacji 
naukowej, i że trudno sobie wyobrazić 
ośrodek inte bez księgozbioru bibliotecz
nego. Z satysfakcją stwierdzić należy, że 
pogląd iten reprezentuje coraz więcej bi
bliotekarzy w naszym kraju. Ustawa win
na dać temu wyraz, i

Coraz pilniejsze-wry da je się uregulowa
nie kwestii zarządzania bibliotekami. Za
pis w obowiązującym akcie mówi, że nad
zór nad bibliotekami państwowej sieci 
bibliotecznej sprawuje Minister Kultury 
i Sztuki w porozumieniu z innymi resor
tami i organami władzy poństwowej. Prak
tyka wskazuje jednak na to, że w istocie 
może on nadzorować jedynie placówki 
własnego resortu, co w rezultacie powo
duje znaczną dezintegrację działalności 
bibliotek. Znalezienie formuły, która gro
madziłaby przynależność bibliotek do róż
nych resortów z jednolitymi zasadami ich 
nadzorowania wydaje się jednym z naj
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trudniejszych zadań w pracy nad nową 
ustawą.

Ujęcie w spójny system biblioteczno-in- 
formacyjny ośrodków inte moglo'by nastą
pić przez podporządkowanie Centrum In
formacji Naukowej, Technicznej i Ekono
micznej (CINTE) Bibliotece Narodowej. 
Obecny status tej instytucji podlegającej 
Ministerstwu Nauki, Szkolnictwa Wyższe
go i Techniki nie powinien przeszkodzić 
w tej zmianie. Nie może to być jednak 
zabieg formalny, W ślad za nim winny 
pójść działania zmierzające do wzajemne
go dostosowywania treści i form pracy 
tych placówek. Bibliotekom może publicz
nym?) winny być podporządkowane także 
wojewódzkie ośrodki inte.

Ustawa winna także umocnić biblioteki 
w pełnieniu nadzoru merytorycznego: Bi
bliotekę Narodową dla całej sieci, biblio
teki centralne wśród bibliotek naukowych, 
wojewódzkie biblioteki publiczne dla sieci 
bibliotek publicznych, a pedagogiczne bi- 
blioiteki wojewódzkie dla bibliotek peda
gogicznych niższego szczebla oraz biblio
tek szkolnych.

Z zarządzeniem i nadzorowaniem wiąże 
■się konieczność zmiany statusu i sposobu 
powoływania organu doradczego i opi
niodawczego w sprawach działalności bi
bliotek, którym obecnie jest Państwowa 
Rada Biblioteczna. Nie ulega wątpliwości, 
że ciało to w dotychczasowej postaci nie 
spełniło oczekiwań środowiska. Padają 
więc wnioski, żeby nowa formuła tego or
ganu przewidywała obieralność i kaden- 
cyjność Rady przy większej reprezentacji 
bibliotekarzy — praktyków i teoretyków. 
Widoczna jest także chęć ulokowania jej 
przy Radzie Ministrów ze względu na róż
norodność bibliotek i źródeł ich finanso
wania. Najbardziej celowe wydaje się je
dnak usytuowanie tego kolegium przy or
ganie zarządzającym państwową siecią 
biblioteczno-informacyjną. Rzecz do dys
kusji.

2La koniecznością zmiany obowiązującej 
ustawy przemawiają też zmiany w struk
turze administracyjnej kraju, wdrażana 
obecnie reforma gospodarcza oraz oczeki
wane przemiany w ruchu związkowym. 
Spowodowały one zniknięcie niektórych 
spośród ogniw władzy terenowej, którym 
obowiązujący akt stawiał określone za
dania w administrowaniu bibliotekami i 
łożeniu na ich utrzymanie. Reforma go
spodarcza przyczyniła się do spadku za
interesowania zakładów pracy opłacaniem 
placówek kulturalnych oraz bibliotek fa
chowych. Konieczne jest więc nowe ure
gulowanie tych spraw, biblioteki w za
kładach pracy dają bowiem dużą szansę 
upowszechnienia książek wśród załóg pra
cowniczych. Można wprawdzie zakładać, 
że w przyszłości okaże się, iż utrzymywa
nie tych placówek jest dla zakładów op
łacalne, ale w trosce o upowszechnienie

kultury w społeczeństwie nie można po
przestać na oczekiwaniu rozwoju wypad
ków.

W licznych dyskusjach pojawia .się rów
nież kwestia kadr bibliotekarskich. Obec
ny stan polityki kadrowej w bibliotekar
stwie (a właściwie jej brak) musi ulec 
zmianie. Nowa ustawa winna określać wa
runki zatrudniania na stanowiskach bi
bliotekarskich, zasady awansowania i płac, 
a szczególnie rozstrzygnąć kryteria powo
ływania na stanowiska kierownicze. Na
leży ostatecznie zerwać z kultem niekom
petencji w kulturze, a zwłaszcza w bi
bliotekarstwie, i od kandydatów na ku
stoszy, kierowników i dyrektorów wyma
gać bezwgzlędnie przygotowania zawodo
wego, praktyki w zawodzie, znajomości 
języków obcych oraz umiejętności kiero
wania zespołami ludzkimi. Ustawa winna 
określać kryteria oraz zasady powoływa
nia na te stanowiska.

Konieczne jest również skorelowanie 
treści ustawy o bibliotekach z aktami o 
innych instytucjach kultury, nauki i oś
wiaty, w celu uniknięcia wzajemnych 
sprzeczności i niedookreśleń.

Ustawa o bibliotekach musi również do
stosować system biblioteczno-informacyjny 
w naszym kraju do norm i programów 
międzynarodowych, ustalanych przez UNE
SCO, IFLA i inne organizacje. Konserwa
tyzm widoczny w strukturach organiza
cyjnych większości bibliotek w Polsce, do
kuczliwy zwłaszcza w dużych bibliotekach 
naukowych, niedostatki w opracowaniu i 
dokumentacji zbiorów, w działalności bi
bliograficznej, niesłychana rozmaitość sto
sowanych syste'mów klasyfikacji zbiorów 
bibliotecznych — niezależnie od trudności 
natury finansowej — stanowią obecnie 
najbardziej istotną przyczynę izolacji pol
skiego bibliotekarstwa od najnowszych 
tendencji w tej dziedzinie w świecie.

Wzorem innych aktów prawnych należy 
ściśle określić rodzaj rozporządzeń wyko
nawczych towarzyszących ustawie i ter
miny ich wydania. W przeciwnym razie 
należy liczyć, z możliwością czekania na 
nie całymi latami.

Są to tylko niektóre problemy, które 
muszą być rozważone w pracy nad nową 
ustawą o bibliotekach. Z nadsyłanych do 
Zarządu Głównego SBP wniosków sądzić 
można jednak, że są to kwestie najbar
dziej żywotne, a ich rozstrzygnięcie po
ciągnie zapewne za sobą konieczność ure
gulowania spraw mniejszej wagi.

Głos każdego z nas, członków Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich i biblio
tekarzy niezrzeszonych w naszej organi
zacji może przyczynić się do opracowania 
aktu zgodnego z duchem czasu, dynami
cznego, przestawiającego bibliotekarstwo 
polskie na nowe tory, coraz lepiej służą
cego naszemu społeczeństwu w dziele 
upowszechniania kultury, oświaty i nauki.
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TADEUSZ ZARZĘBSKI
BIBLIOTEKA NARODOWA

USTAWA l\STKl \li:\TE\l POLITYKI BIBLIOTECZNEJ*
w świadomości kilku pokoleń bibliote

karzy polskich utrwalił się szczególny po
gląd na ustawę biblioteczną — panaceum 
zdolne rozwikłać wszelkie problemy za
wodu, służby bibliotecznej oraz sprawnie 
działających systemów bibliotecznych.

Takie oczekiwania towarzyszyły wyma
rzonej ustawie bibliotecznej w okresie 
„międzywojennej walki o ustawę”; dos
trzec je można również w pewnej euforii 
towarzyszącej dekretowi o bibliotekach i 
opiece nad zbiorami bibliotecznymi (1946 
r.); widzimy je także w — niespełnionych 
jak się później okazało — nadziejach co 
do ustawy z 1968 r.

O dekrecie z 1946 r. mówi się, że nie 
był silosowany wskutek przemian dokonu
jących się w naszym kraju w latach na
stępnych po jego wydaniu. Teraz o usta
wie z 1968 r. mówi się, że była od samego 
początku zła, niczego nie zmieniła, była 
tylko kodyfikacją istniejącego w bibliote
karstwie stanu, nie odpowiadała potrze
bom nowoczesnego bibliotekarstwa i w 
ogóle, od samego początku, była w swej 
koncepcji przestarzała. I znowu buduje 
się piramidę marzeń i oczekiwań, wiąza
nych z kolejną ustawą biblioteczną.

I zapytać by można było — skąd się 
jeszcze bierze tyle nadziei i tyle wiary 
w sam akt prawny? A może ustawa — 
w odczuciu naszgo środowiska zawodowe
go — jest tylko wykładnikiem znacznie 
szerszych oczekiwań, co do uporządkowa
nia naszych bibliotecznych problemów? 
Jeżeli tak, to narzuca się wniosek, że 
jeżeli chcemy mieć naprawdę nowoczesną 
ustawę biblioteczną wówczas musimy wi
dzieć ją — nie jako cel sam w sobie, ale 
jako narzędzie działania państwa w spra
wach bibliotecznych, jako formę kreowa
nia i realizowania państwowej polityki bi
bliotecznej. A wtedy: ustawa — akt woli 
państwa — jest tylko i tylko — instru
mentem polityki bibliotecznej.

Czymże jest zatem, czym być powinna, 
polityka biblioteczna? Jakie są jej struk
tury i metody działania?

Dotykamy zespołu dość trudnych pro
blemów, bowiem bogata teoria działania, 
ani też politologia i jeszcze kilka innych 
nauk nie określiły dostatecznie jasno i 
przejrzyście samego pojęcia „polityka”, 
które jest przeciążonym nośnikiem bardzo 
różnych treści.

W oznaczeniu „polityka biblioteczna” 
zawiera się określone działanie, bardziej 
programujące niż zarządzające. Często

Tekst prezentowany na posiedzeniu Komisji 
do spraw przygotowania nowelizacji ustawy 
o bibliotekach, w dniu 18.V.1982 r.

pojęcie' to identyfikuje się z pojęciem ad
ministracyjnego zarządzania bibliotekami 
przez organy centralne administracji pań
stwowej. Dzieje się tak, ponieważ za
równo podmiot tych działań (organy pań
stwowe), jak i ich cele (organizowanie i 
doskonalenie działalności bibliotek w spo
łeczeństwie) — są zbieżne. A jednak dzia
łania w zakresie polityki bibliotecznej oraz 
administracyjne zarządzanie bibliotekami
— to dwa różne zespoły działań. Łączenie 
ich, albo nie widzenie ich rozdzielności —■ 
wcześniej czy później prowadzić musi do 
minimalizacji celów polityki bibliotecznej, 
do podporządkowywania jej celów aktu
alnie posiadanym możliwościom, do „zu- 
rzędniczenia” samej polityki bibliotecznej.

Ewidentnym przykładem niedoskonałości 
wynikającej z łączenia tych struktur było 
usytuowanie przy Ministrze Kultury i 
Sztuki Państwowej Rady Bibliotecznej. 
Rada m. in. ma „zgłaszać wnioski w spra
wach polityki bibliotecznej i jej reali
zacji” oraz ma oceniać ustalenia Ministra 
Kultury i Sztuki (art. 10 w łączności z 
art. 16) — i to wtedy, kiedy tenże Mini
ster jest tej Rady Przewodniczącym. Czy
li: Minister ma ustalać założenia polityki 
bibliotecznej oraz oceniać swoją tej poli
tyki realizację (!). Jak można sądzić, takie 
usytuowanie polityki bibliotecznej stanowi 
najsłabszy element ustawy z 1968 r.

Polityka biblioteczna powinna silnie 
wiązać swe działania z celami działalno
ści bibliotecznej, z organizowaniem wa
runków jej doskonalenia i ciągłym pod
wyższaniem sprawności działania bibliotek
— zgodnie z potrzebami różnych dziedzin 
życia społecznego. Natomiast zarządzanie 
poszczególnymi sieciami bibliotek — no
lens volens — uwzględniać musi aktualne 
możliwości (także organizacyjne) ich dzia
łania. Dlatego też — jeżeli łączy się oba 
rodzaje działań w jednym organie admi
nistracyjnym — dokonywać się musi z 
konieczności minimalizacja celów oraz biu- 
rokratyzacja polityki bibliotecznej.

Mniej istotne, ale również znaczące dla 
sprawnej realizacji polityki bibliotecznej 
było usytuowanie centralnych spraw 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w urzę
dzie Ministra Kultury i Sztuki, co kreo
wało ten urząd na centralny zarząd bi
bliotekami, w stosunku do zarządów re
sortowych innych sieci bibliotecznych.

Sprawy, o których mowa, muszą być 
precyzyjnie rozdzielone i właściwie okre
ślone. A przede wszystkim — już w struk
turach organizacyjnych należy precyzyjnie 
rozdzielić programujące działania w za
kresie polityki bibliotecznej od admini
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stracyjno-zarządzających działań w zakre
sie realizacji tej polityki.

Sprawy biblioteczne nie mają, i może 
nawet nie mogą, mieć najwyższej rangi 
działań społecznych, ale nie ulega naj
mniejszej wątpliwości, że są to sprawy 
trudne do właściwego rozwiązania.

Z jednej bowiem strony bibliotekarstwo 
krajowe — jeżeli ma być efektywne i ra
cjonalne zużywające ogólnospołeczne środ
ki przeznaczO'ne na te cele — musi być 
sterowane całościowo, traktowane jako jed
ność systemowa. Jedność ta wynika także 
z jedności wiedzy, nauki, techniki oraz 
pośrednio — z konieczności organizowa
nia jednolitego systemu komunikowania 
się specjalistów. Jedność ta na wyższym 
poziomie ko-munikowania się (nauka, tech
nika) daleko wykracza poza granice jed
nego kraju — stąd: konieczność organizo
wania międzynarodowej współpracy bi
bliotek.

Z drugiej strony — jedność ta realizuje 
się w kontakcie konkretnego czytelnika, 
w konkretnej bibliotece uwikłanej w naj
przeróżniejsze codzienne trudności i uwa
runkowania. A sprawność państwowej po
lityki bibliotecznej sprawdza się nie w 
ogóle, ale właśnie w milionach szczegó
łowych kontaktów ćzytelników z biblio
teką, w sprawności organizowania ade
kwatnych do potrzeb procesów komuni
kowania się ludzi za pośrednictwem bi
bliotek.

Rzeczą polityki bibliotecznej jest dzia
łanie ciągłe (nie ograniczone w czasie) za
wsze z punktu widzenia potrzeb różnych 
dziedzin życia społecznego. Do zakresu tego 
działania należy: wyznaczanie celów stra
tegicznych organom 2:arządzającym spra
wami bibliotek, usprawnianie i doskona
lenie warunków pracy bibliotek, określa
nie bieżących i przyszłych potrzeb kadro
wych, dostosowywanie i doskonalenie sy
stemów kształcenia bibliotekarzy, organi
zowanie warunków współpracy bibliotek 
(krajowej i międzynarodowej), uzgadnia
nie programów produkcji i importu książ
ki z potrzebami bibliotek, inicjowanie pro
dukcji 1 zaopatrzenia bibliotek w nowo
czesny sprzęt i urządzenia, inicjowanie 
szeroko prowadzonych prac badawczych 
i wykorzystywanie wyników tych badań 
w praktycznej działalności bibliotek. Oto 
niektóre tylko z wielkiego zespołu zadań 
organu polityki bibliotecznej. Organu, 
który powinien być usytuowany w słabo 
sformalizowanych strukturach organiza
cyjnych państwa, posiadających wysoki 
autorytet tak, aby decyzje organu polityki 
bibliotecznej miały walor obowiązkowej 
stosowalności dla wykonawczych organów 
administracji państwowej, zarówno cen
tralnej, jak i terenowej.

' Jeżeli tak spojrzymy na skomplikowane 
sprawy biblioteczne, na politykę biblio
teczną oraz jej realizację w toku zarzą
dzania bibliotekami i działalność w tym 
układzie każdej pojedyńczej biblioteki —

wówczas prawo biblioteczne staje się tylko 
wykładnią określonej woli państwa, narzę
dziem służącym do prowadzenia określo
nej polityki bibliotecznej, w odpowiednich 
strukturach organizacyjnych, a nie — ce
lem samym w sobie. Zresztą samo prawo 
nawet nie ma takiej irracjonalnej mocy, 
aby uzdrawiać, poprawiać, doskonalić.

Jeżeli zgodzimy się z poglądem, że usta
wa biblioteczna (także i przyszłe w tej 

‘ ustawie zmiany) jest instrumentem poli
tyki bibliotecznej — wówczas prace nad 

.„doskonaleniem” prawa bibliotecznego na
leżałoby rozpoczynać nie od formułowania 
projektów nowych aktów prawnych, lecz 
od bliższego rozpoznania złożonych celów 
działalności całego bibliotekarstwa w spo
łeczeństwie oraz warunków realizacji tych 
celów. A zatem, należałoby wykonać sze- 

: reg prac analityczno-studialnych, wyko- 
’ rzystać doświadczenia bibliotekarstwa w 
innych krajach; zaprogramować optymal
ne struktury prowadzenia polityki biblio
tecznej, zarządzania bibliotekami, syste
mów organizacyjnych bibliotek i ośrodków 
informacji, metod krajowej i zagranicznej 
współpracy bibliotek itp.

Dopiero w wyniku tych prac należałoby 
sformułować tekst projektu ustawy biblio
tecznej tak,, aby — na mocy decyzji naj
wyższego organu władzy państwowej — 
stworzyć podstawy prawne kształtowania 
i realizacji państwowej polityki biblio
tecznej. Szeroki, ogólnospołeczny zasięg 
tych prac kwalifikuje je do nadania im 
wysokiej rangi społecznej. Można by więc 
prowadzić je na podstawie specjalnej 
uchwały Sejmu PRL — analogicznie jak 
prowadzono w przeszłości prace nad usta
leniem nowego systemu edukacji narodo
wej. Takie postępowanie uzasadnia także 
czasokres prowadzenia tych prac (4—5 
lat), konieczność ich prowadzenia przy ak
tywnym współudziale różnych instytucji 
państwowych i organizacji społecznych i 
dość znaczne w sumie nakłady finansowe.

Prace studialne należałoby prowadzić w 
kilkunastu 3—5 osobowych zespołach ro
boczych o zamkniętych, nawet dość zawę
żonych (przynajmniej w okresie początko
wym) zakresach, co powinno ułaitwić po
głębione przedstawienie problemu wraz z 
wielowariantowymi rozwiązaniami. Powo
łując zespoły roboczo-problemowe można 
by wykorzystać niektóre już istniejące ze
społy problemowe przy Państwowej Radzie 
Bibliotecznej, Zarządzie Głównym Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblio
tece Narodowej, Centrum INTE i in. — 
zlecając im nowe zadania. W pracach 
zespołów należałoby wykorzystać różno
rodne wcześniejsze opracowania, jak: Ra
port o stanie bibliotek, Program rozwoju 
bibliotekarstwa polskiego, materiały ze 
zjazdów i konferencji problemowych oraz 
inne opracowania krajowe i zagraniczne.

W celu stworzenia dogodnych warunków 
komunikowania się zespołów roboczo-pro- 
blemowych oraz konsultowania ustaleń
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dokonanych w zespołach z opiniami znaw
ców problematyki — należałoby „otwo
rzyć” serię wydawniczą, niskonakładową 
i(do 100 egz., techniką małej poligrafii, 
„do użytku służbowego”) o małej, z górą 
do 1,5 ark. objętości zeszytu. Opracowa
nia obszerniejsze i szerzej użyteczne po
winny być kierowane przez zespoły do 
odpowiednich wydawnictw, i tam prio
rytetowo publikowane. Dla tych samych, 
konsultacyjnych celów, zespoły mogłyby 
również prowadzić w większych środowi
skach bibliotekarskich stałe konwersatoria 
i seminaria oraz organizować ogólnopol
skie konferencje problemowe.

W wyniku pracy zespołu powinno pow
stać kilkustronicowe, bardzo zwięzłe opra
cowanie w formie tez do ustawy, a w 
dalszym etapie prac legislacyjnych — 
ewentualne projekty aktów wykonawczych 
do ustawy. Całość materiałów tezowych ze 
wszystkich zespołów, starannie zindekso
wana (w celu właściwego ujęcia proble
mów wspólnych dla różnych zespołów) po
winna stanowić podstawę do opracowania 
projektu ustawy bibliotecznej przez ze
spół prawników. Zespół ten powinien 
dokonać również powiązania projektowa
nej ustawy z całym systemem prawa PRL 
oraz prowadzić szerokie konsultacje pra
wne.

Projektowane ujęcie prac nad określe
niem podstaw i kierunków długofalowej 
polityki bibliotecznej pozwoliłoby — teraz 
i w przyszłości — właściwie posługiwać 
isię prawem bibliotecznym jako narzędziem 
tej polityki. A doraźnie — w okresie pro
wadzenia projektowanych prac — spowo
dowałoby to znaczne ożywienie i uaktual
nienie prac badawczych i studialnych, a 
także pogłębienie samowiedzy zawodowej 
bibliotekarzy i ich rzeczywisitego udziału 
w doskonaleniu różnych dziedzin życia 
społecznego, którym biblioteki służą. 

Projektowane zespoły roboczo-problemowe:

1. Zespół polityki bibliotecznej (m. in.: 
sprawy organów zarządzania, kontro
li oraz konsultacyjno-doradczych);

2. Zespół zbiorów bibliotecznych;
2.1. Podzespół egzemplarza obowiązko

wego;
2.2. Podzespół specjalizacji zbiorów bi

bliotecznych;
2.3. Podzespół narodowego zasobu bi

bliotecznego;

2.4. Podzespół selekcji zbiorów (skład
nice druków zbędnych);

2.5. Podzespół wymiany międzybiblio
tecznej (krajowej i zagranicznej);

2.6. Podzespół zabezpieczenia i kon
serwacji materiałów bibliotecz
nych;

3. Zespół udostępniania zbiorów;
3.1. Podzespół wypożyczeń międzybi

bliotecznych (krajowych i zagra
nicznych);

3.2. Podzespół urządzeń informacyj
nych o zbiorach (katalogi cen
tralne);

3.3. Podzespół tłumaczeń tekstów;
4. Zespół organizacji pracy bibliotekar

skiej i(m. in.: sprawy bibliotecznej nor
malizacji i racjonalizacji pracy);

5. Zespół sprawozdawczości bibliotecznej 
(statystyka biblioteczna);

6. Zespół bibliografii (narodowej, spec
jalnych, regionalnych itp. oraz nor
malizacji bibliograficznej);

7. Zespół informacji naukowej, technicz
nej i ekonomicznej;

8. Zespół zawodu bibliotekarskiego (m. 
in.: sprawy pragmatyki zawodowej);

9. Zespół przygotowania kadr bibliote
karskich (kształcenie i ‘dokształcanie 
na wszystkich poziomach);

10. Zespół badań naukowych w zakresie 
bibliotekoznawstwa, bibliografii oraz 
informacji naukowej;

11. Zespół ogólnokrajowej sieci bibliotecz
nej;
11.1. Podzespół centralnej biblioteki 

państwa (Biblioteka Narodowa);
11.2. Podzespół bibliotek naukowych;
11.3. Podzespół bibliotek specjalnych 

(także fachowych);
11.4. Podzespół bibliotek sił zbrojnych 

PRL i organizacji paramilitar
nych;

11.5. Podzespół bibliotek publicznych;
11.6. Podzespół bibliotek szkolnych i 

pedagogicznych;
11.7. Podzespół bibliotek organizacji 

społecznych (także związków za
wodowych) i politycznych;

11.8. Podzespół bibliotek organizacji i 
związków religijnych;

11.9. Podzespół obsługi bibliotecznej 
„zamkniętych”, środowisk czytel
niczych (m. in.: sprawy bibliotek 
szpitalnych, wczasowych, zakła
dów wychowawczo-penitencjar- 
nych itp.).



JAN WOŁOSZ
BIBLIOTEKA NARODOWA

Z rezerwą
do nowelizacji
ustawy o bibliotekach’

Ustawa o bibliotekach z 1968 r. jest 
aktem prawnym stosunkowo „młodym” — 
i w moim przekonaniu — nie zdeaktuali- 
zowanym. Sądzę tak, ponieważ nie przy
pominam sobie ani jednego krytycznego 
artykułu czy publicznego wysitąpienia na 
temat tej ustawy, nie tylko przed i po 
jej uchwaleniu, ale także później. Co wię
cej, w 1978 r. na dziesięciolecie ustawy 
zorganizowane zostały imprezy jubileu
szowe, na których ustawę chwalono, nie
kiedy z przesadą.

Nie widzę więc dostatecznych podstaw 
do nowelizacji ustawy. Poza ogólnymi opi
niami o potrzebie zmiany ustawy, jakie 
ostatnio można usłyszeć, nie znajduję kon
kretnych uzasadnień dla tych opinii. W 
gruncie rzeczy mówi się tylko, że ze 
względu na określone postanowienia w 
ustawie nie można znowelizować zarzą
dzenia o egzemplarzu obowiązkowym oraz, 
że występują trudności przy próbach zre
formowania działalności Państwowej Rady 
Bibliotecznej. Merytorycznych uzasadnień 
dla postulatów zmiany ustawy właściwie 
brak. Poistanowienia ustawy nie przeszka
dzają ani nie ograniczają działalności bi
bliotek.

Jestem przekonany, że za postulatem 
zmiany ustawy kryje się nadzieja, iż sam 
fakt nowelizacji ustawy stanowić będzie 
impuls do podejmowania działań na rzecz 
rozwoju bibliotekarstwa w kraju. Nie po
dzielam opinii, że nowa ustawa wszystko 
uzdrowi. Wiara w przepis jest zawodna. 
Możliwości działania istnieją, lecz nie są 
wykorzystywane. Wiadomo także co trzeba 
robić, lecz tego się nie robi. I to nie z 
powodu obowiązującej ustawy, bo ona ni
czego tu nie hamuje. To przecież nie us
tawa uniemożliwia realizację wniosków 
zawartych w „Raporcie o stanie bibliotek 
polskich”, „Programie rozwoju bibliotekar
stwa polskiego do 1990 r.”, w referacie 
przedstawionym na Kongresie Kultury 
Polskiej czy w uchwałach, wnioskach 1 
rezolucjach różnych gremiów SBP. Brak 
było woli działania tych przede wszystkim 
instytucji, które w sprawach bibliotek ma
ją decydujące słowo. Niedostatek środków 
działania odgrywał dużą rolę, ale mimo 
wszystko chyba drugoplanową.
* Tekst stanowił podstawę wystąpienia na po

siedzeniu Komisji do spraw przygotowania 
nowelizacji ustawy o bibliotekach w dniu 
18.V.1982 r.

Obawiam się, że jeżeli dojdzie do no- 
.welizacji ustawy w krótkim czasie, to 
'może to mieć niespodziewane i raczej ne- 
, gatywne konsekwencje. W warunkach głę
bokiego kryzysu gospodarczego trudno 
znaleźć podstawę do przypuszczeń, że znaj
dą się większe środki na różnego rodzaju 
przedsięwzięcia i działalność biblioteczną. 
Przy obecnym zabiedzeniu bibliotek jest 
to konieczne. Zaś bez takich środków ni
czego w zasadzie przedsięwziąć nie moż
na — przy zachowaniu obecnych struk
tur i metod zarządzania bibliotekami i 
podobnymi instytucjami. W konsekwencji 
fakt zmiany ustawy może nie mieć więk
szego znaczenia i tylko zdeprecjonować 
rangę tego fundamentalnego aktu prawne
go dla bibliotek. Tego należy bezwzględnie 
uniknąć.

W wypowiedziach na rzecz nowelizacji 
ustawy o bibliotekach kryje się często 
obawa — łatwa zresztą do odczytania — 
że opracowywana ustawa o informacji 
może przynieść wiele szkód bibliotekom. 
Stąd przeświadczenie, że nowelizując usta
wę o bibliotekach można by zapobiec ta
kiemu niebezpieczeństwu, a jednocześnie 
uwspółcześnić czy też „ozdobić” tekst us
tawy o bibliotekach o nowe określenia, 
uwypuklając m. in. informacyjną działal
ność bibliotek. Tak jakby one tego od 
wieków nie robiły.

Jestem prawdopodobnie okropnym kon
serwatystą skoro nie odpowiada mi takie 
stawianie sprawy. Ustawa jest (a przy
najmniej zasługuje na takie traktowanie) 
zbyt ważnym aktem prawnym, aby ją wy
korzystać do celów taktycznych. To po 
pierwsze, a po drugie — ustawa nie zapo
biegnie próbom dalszego rozwijania oś
rodków informacji jako drugiej i w pew
nej mierze dublującej sieci placówek słu
żących tym samym celom co biblioteki. 
Ośrodki informacji istnieją, mają też roz
budowane zaplecze w postaci Centrum 
INTE, Instytutu Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej oraz wpływo
we lobby, które chyba lepiej strzeże in
teresów ośrodków informacji niż środowi
sko bibliotekarskie — interesów bibliotek. 
W tej sytuacji środki jakie może wygo
spodarować państwo będą nadal dzielone 
na ośrodki informacji i biblioteki. Oczy
wiście, zakrawa to na paradoks, że nasz 
niezbyt zamożny kraj może sobie pozwo
lić na dwa konkurencyjnie ustawiające się 
do państwowego garnuszka systemy in
formacyjne. Nie oznacza to wcale, że stan 
ten skoro istnieje musi istnieć nadal bez 
zmian. Oznacza natomiast, że sam pro
blem nie jest do rozwiązania bez szerokiej 
dyskusji, bez zaangażowania w te dysku
sje obydwu środowisk, bez wyłożenia 
racji obiektywnych.

Pogląd, iż nowelizacja ustawy o biblio
tekach powinna doprowadzić do zintegro
wania bibliotek i ośrodków informacji w 
jeden system biblioteczno-informacyjny, 
jest przejawem dobrych intencji, ale jest
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on mało realny. Obecnie brak nawet kon
cepcji integracji, a jeśli nawet przyjmie- 
my że one istnieją, to nie zjednały sobie 
zbyt wielu zwolenników. Sformułowanie 
zaś takich koncepcji i uzyskanie szerokiej 
aprobaty pracowników bibliotek i ośrod
ków informacji wymaga czasu na dysku
sje i eksperymenty, których ominąć się 
nie da.

Pogląd, iż niezbędne jest stworzenie 
prawnych podstaw dla nadzoru i kontroli 
różnych kategorii bibliotek, co umożliwi
łoby bardziej efektywne nimi zarządzanie 
ma swoje uwarunkowania historyczne i 
wynika z konkretnych doświadczeń, lecz 
w iswych założeniach idzie w poprzek 
tendencji decentralizacyjnych, jakie w wy
niku reform i(m. in. w zarządzaniu pań
stwem i gospodarką narodową) będą mu- 
siały się stale pogłębiać. Nie można liczyć 
na to, że wojewodowie, prezydenci, na
czelnicy czy dyrektorzy różnego rodzaju 
instytucji, w których strukturach funkcjo
nują biblioteki — uzyskawszy szerokie peł
nomocnictwa i samodzielność działania — 
nie uzyskują ich w odniesieniu do biblio
tek. Wydaje mi się, że problem nie pole
ga na tym, aby ustawowo ochronić biblio
teki przed ingerencją władz administra
cyjnych, ale tkwi w znalezieniu takiego 
układu wzajemnych relacji biblioteka — 
władza administracyjna, które byłyby naj
korzystniejsze dla rozwinięcia służebnych 
funkcji bibliotek wobec swych użytkow
ników. Opracowanie modelu takich sto
sunków wydaje się możliwe i w ramach 
obecnej ustawy o bibliotekach. Sprawą 
nie mniej ważną jest uzyskanie przez bi
blioteki i ośrodki informacji takich efek
tów w swej działalności, które by nie da
wały podstaw do kwestionowania celowo
ści istnienia i finansowania działalności 
tej czy innej biblioteki, tego czy innego 
ośrodka informacji naukowej.

Nowelizacja ustawy zyskała sobie do
piero ostatnio w środowisku bibliotekarzy 
pewną popularność, lecz efekty tego roz
głosu isą niewielkie. Uwagi i opinie jakie 
w tym środowisku wysunięto i z którymi 
miałem okazję się zapoznać są dość przy
padkowe. Moim zdaniem nie wynika z 
nich wcale potrzeba zmiany ustawy, lecz 
konieczność rozwiązania szeregu proble
mów podnoszonych od lat, ale przez ni

kogo nie rozwiązywanych. Toteż jestem 
przekonany, że gruntowna nowelizacja us
tawy o bibliotekach nie jest obecnie ce
lowa i możliwa. Nie oznacza to jednak, 
że wypowiadam się przeciwko głębokiej 
nowelizacji czy też opracowaniu nowej 
ustawy. Sądzę tylko, że obecnie .nikt nie' 
jest w stanie kierunków tych głębokich 
zmian określić na tyle dokładnie i trafnie, 
aby mogły one wyznaczać kierunek prac 
nad projektem nowej ustawy i doprowa
dzić do ich szybkiego zakończenia. Na to 
potrzeba czasu, gruntownych studiów i 
wielu dyskusji skupionych wokół podsta
wowych zasad organizacji i funkcjonowa
nia bibliotekarstwa w naszym kraju. Cho
dziłoby zwłaszcza o podstawowe proble
my ustroju bibliotekarstwa polskiego. Jak 
jednak problemy te podejmować i ocze
kiwać ich rychłego rozwiązania w warun
kach obecnego kryzysu gospodarczego, w 
tak trudnych warunkach wprowadzania 
reformy gospodarczej? Jak podejmować 
dyskusję nad strukturą bibliotekarstwa 
w warunkach tak nikłego postępu auto
matyzacji w naszych bibliotekach skoro 
wiadomo, że jest to czynnik mający wiel
ki wpływ na zmiany strukturalne w bi
bliotekarstwie światowym? Jak podejmo
wać te sprawy skoro czekają nas zapew
ne duże zmiany w całokształcie życia spo
łeczno-gospodarczego i skoro brak nam 
dostatecznych informacji o rodzaju i głę
bokości tych zmian. Przecież wypracowa
nie koncepcji nowego ustroju bibliotekar
stwa musi potrwać nie rok ani dwa, ale 
co najmniej 3—4 lata i przy założeniu, że 
prace zostaną wszczęte w najbliższym 
czasie i będą intensywnie rozwijane. Oczy
wiście bez dyskusji i sporów tak wielkie
go zadania wykonać się nie da.

Biorąc to wszystko pod uwagę propo
nuję aby — jeśli to naprawdę okaże się 
konieczne — zmienić odpowiednio re
dakcję tylko tych postanowień ustawy, 
które ograniczają działalność bibliotek i 
rzeczywiście nowelizacji wymagają. Nie 
dostrzegam zbyt wiele takich zmian. I 
dlatego nie wykluczam, że w pewnym mo
mencie nasza Komisja może dojść do 
wniosku, że należy porzucić myśl o szyb
kiej, lecz płytkiej nowelizacji ustawy o 
bibliotekach i — zainicjować poważne i 
długofalowe prace nad gruntowną refor
mą bibliotekarstwa polskiego..



JANINA BŁAŻEWICZ
WARSZAWA

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży im. Marii Konopnickiej 
w Centrum Zdrowia Dziecka

w 1968 r. uchwalono i ogłoszono apel 
o społeczne poparcie budowy w Między
lesiu Pomnika-Szpitala, upamiętniają
cego bohaterstwo i męczeństwo 13 milio
nów dzieci świata, w tym ponad 2 miliony 
200 tysięcy dzieci polskich, które cierpiały 
i ginęły podczas II wojny światowej. Do 
tej szlachetnej i humanitarnej akcji zgło
siły swój udział liczne instytucje, organi
zacje i osoby prywatne z Polski i całego 
świata. Wśród tych inicjatyw nie zabrakło 
Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, któ
re wzorem swej wielkiej patronki, poetki 
i patriotki, współczującej dzieciom bied
nym i chorym, popiera wszelkie akcje 
zmierzające ku szczęściu i dobru dziecka.

Przewidując, że wśród licznych obiek
tów Centrum Zdrowia Dziecka nie za
braknie biblioteki dla dzieci i młodzieży- 
-pacjentów Szpitala, Towarzystwo im. 
Marii Konopnickiej zgłosiło gotowość zor
ganizowania na zasadach pracy społecznej 
wzorowej Biblioteki dla Dzieci i Młodzie
ży im. Marii Konopnickiej. Akcję zapo
czątkowały dzieci ze szkół im. Marii Ko
nopnickiej zbiórką książek dla swych cho
rych kolegów z Centrum Zdrowia Dziec
ka. Te samorzutne wystąpienie należało 
uzupełnić przmyślaną, planową i systema
tyczną działalnością, której podjęła się 
Komisja Biblioteczna Towarzystwa im. 
Marii Konopnickiej, skadająca się z sze
ściu wykwalifikowanych bibliotekarek, 
członkiń Towarzystwa. Komisja ta sko
ordynowała w zakresie gromadzenia księ
gozbioru poczynania następujących part
nerów: Biblioteki Narodowej, Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy, Domu Książ
ki oraz wydawnictw: „Nasza Księgarnia”, 
PIW, LSW, WSiP.

Założenia programowe księgozbioru 
oparto na zasadach zaczerpniętych z lite
ratury przedmiotu polskiej i światowej 
m. in. na „Wskazówkach dla Bibliotek 
Szpitalnych” podanych przez FIAB {Fe
deration Internationale des Associations 
de Bibliotecaires). Zgodnie więc z najnow
szymi tendencjami celem pracy Biblioteki 
stanie się biblioterapia, bazująca na wy
korzystaniu książek i czasopism dla re
gulacji systemu nerwowego i psychicz
nego chorych. Duża rozpiętość wieku (od 
lat 2 do 18) przyszłych użytkowników — 
pacjentów, ich zainteresowań, poziomu 
czytelniczego oraz stanu zdrowia wyma
gają bogatego, różnorodnego, starannie 
pod względem treści dobranego księgo
zbioru. Jego schemat powinien odpowia
dać w głównych zarysach schematowi

wzorcowej biblioteki dla dzieci i młodzie
ży bibliotek publicznych, zawierać litera
turę piękną o różnorodnej tematyce i 
formie oraz bogaty dział książek popu
larnonaukowych. Przy doborze książek 
przyjmuje się zasadę podwójnej selekcji. 
Pierwsza eliminuje pozycje słabe z punktu 
widzenia etyki i poziomu artystycznego 
oraz wartości poznawczych. Druga odrzu
ca pozycje nie odpowiadające warunkom 
biblioterapii np. książki o treściach tra
gicznych, deprymujących lub zbyt pobu
dzających.

Po ustaleniu założeń programowych 
przystąpiono w 1976 r. do planowego, sy
stematycznego, szczegółowego opracowy
wania książek nadsyłanych przez wyżej 
wspomniane instytucje. Ewidencje i opra
cowanie oparto na wzorach przyjęitych w 
publicznych bibliotekach dla dzieci. W 
okresie od 1976 do 1980 r. wpłynęło do 
Komisji Bibliotecznej 7170 pozycji. Naj
bardziej szczodrymi ofiarodawcami były:
1. Dom Książki — 3360 wol. Bardzo róż

norodne pozycje, w tym wydania en
cyklopedyczne;

2. Biblioteka Narodowa — 1504 wol.
Wspaniale dobrane książki dla dzieci;

3. Ministerstwo Oświaty — 513 wol. Po
dręczniki szkolne;

4. Wyd. Szkol, i Ped. — 437 wol. Lektury 
uzupełniające;

5. Nasza Księgarnia — 416 wol. Klasyka 
literatury dziecięcej, encyklopedie;

6. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 
— 346 wol. Książki dla hotelu przy
szpitalnego;

7. PIW — 320 wol. Literatura piękna dla 
starszej młodzieży;

8. LSW — 178 wol. Klasyka polska, po
wieści historyczne.

Dary te po przeprowadzeniu starannej 
selekcji i opracowaniu stały się głównym 
zrębem Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży 
CZD. Złożyła się nań klasyka oraz wybit
ne utwory współczesnej literatury pięknej 
polskiej i światowej dla dzieci i młodzieży 
Pozycje te reprezentują różnorodne formy 
i tematykę poezji i prozy. Jak np. baśnie, 
nowele, opowiadania, powieści: obyczajo
we, historyczne, przygodowe, fantastycz- 
nonaukowe. Satyrę i humor. Uwzględnio
no również udział książek popularnonau
kowych: geograficznych, podróżniczych, 
przyrodniczych, matematyczno-fizycznych, 
technicznych, a także pozycje z dziedziny 
etyki, nauk społecznych, sztuki, historii 
politycznej, historii literatury oraz spor
tu. Zgromadzono bogaty dział informacyj-
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ny, zawierający wszelkiego rodzaju ency
klopedie, atlasy, albumy, słowniki itp.

Przygotowanie księgozbioru dla szkoły 
przyszpitalnej rozpoczęto od pozyskania z 
Ministerstwa Oświaty 3 kompletów pod
ręczników ze wszystkich przedmiotów dla 
wszystkich klas, poczynając od zerowej 
do liceum włącznie. Dla chorych dzieci 
i ich opiekunów, przebywających czaso
wo w hoteliku przyszpitalnym, przygoto
wano odrębny księgozbiór. Ziawiera on 
utwory dla dzieci i młodzieży oraz ich 
opiekunów. Przy czym ten ostatni dział, 
oprócz beletrystyki rekreacyjnej, uwzglę
dnia również pozycje z pedagogiki, psy
chologii i higieny dzieci i młodzieży.

Dążąc do zapewnienia placówce facho
wej opieki Komisja uzyskała możność 
opiniowania kandydatury na sitanowisko 
kierowniczki biblioteki. Chodziło o osobę, 
która by odpowiadała ustalonym wyma
ganiom pod względem kwalifikacji zawo
dowych, stażu, wieku, predyspozycji psy
chicznych, a nawet wyglądu zewnętrzne
go, jako że miała obsługiwać chore dzieci, 
szczególnie wrażliwe na estetykę otoczenia. 
W połowie 1979 r. etat został obsadzony 
a bibliotekarkę delegowano do prac Ko
misji przy kompletowaniu jej przyszłego 
księgozbioru. Na początku 1980 r. Komi
sja rozpoczęła protokólarne przekazywa
nie Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży CZD 
kolejnych partii książek (wraz z inwen
tarzami, katalogami) gotowych do zapeł
nienia regałów bibliotecznych. Wszystkie 
książki przeznaczone dla pacjentów są 
nowe, nie używane. Większość w pięknej 
szacie graficznej. Do maja 1980 r. prze
kazano:

druki pozwoliła Komisji na gromadzenie 
i opracowanie napływających darów. Słu
żyła zawsze pomocą i radą.

W maju 1980 r. odbyła się uroczystość 
oficjalnego otwarcia Biblioteki dla Dzieci
1 Młodzieży CZD, której nadano imię 
Marii Konopnickiej. Udział w niej wzięli; 
Przewodniczący Komitetu Budowy CZD, 
minister Janusz Wieczorek, Dyrekcja 
CZD, przedstawiciele Towarzystwa im. 
Marii Konopnickiej, Biblioteki Publicznej 
m. st. Warszawy oraz reprezentanci wszy
stkich ofiarodawców. Niestety pomimo po
myślnie zakończonej akcji koleżankom 
pracującym w Komisji pozostało uczucie 
niedosytu. Mianowicie piękny księgo
zbiór umieszczono w ciemnym, ciasnym 
(10X2,15 m.) lokalu, który jednocześnie słu
ży za magazyn dla 7000 woL, pracownię dla
2 bibliotekarek i wypożyczalnię dla Peda
gogów i pielęgniarek, zgłaszających się po 
książki dla pacjentów. Takie usytuowanie 
i kubatura urągają wszelkim normom bi
bliotecznym i przepisom BHP.

Na nic nie zdały się nasze interwencje 
jeszcze w trakcie budowy gmachu CZD u 
Generalnego Projektanta, inż. Bolechow- 
skiego, który w ogóle nie uwzględnił w 
planie samoistnego stanowiska dla biblio
teki. Dopiero po objęciu funkcji Dyrekto
ra CZD przez prof. Marię Goncarzewicz 
wykrojono wspomniany kąt. Aktualnie 
kontakty Komisji z Biblioteką dla dzieci 
CZD mają charakter jedynie koleżeński. 
Wiemy, że praca jej cieszy się uznaniem 
dyrekcji CZD i że jest popularna wśród 
małych pacjentów, przydatna pedagogom 
i pielęgniarkom.

Tabela 1

Dla obsługi pacjentów szpitala Dla hotelu Rezerwa*) Razem

Książek Broszur Podręczni
ków Książek Książki 

i broszury
Książki 

i broszury

3902 718 513 847 635 6615

*) Rezerwę stanowią dobre, wieloegzemplarzowe pozycje, które w przyszłości, w 
miarę potrzeby, będą wcielane do księgozbioru.

Należy tu podkreślić duże zaangażowanie 
w tworzeniu Biblioteki dla CZD drugie
go, obok Towarzystwa im. Marii Konop
nickiej, partnera — Biblioteki Publicznej 
m. st. Warszawy w osobie jej już dziś 
nieżyjącego, Dyrektora Stefana Durmaja, 
wicedyrektor ki Janiny Cygańskiej oraz 
koleżanek — bibliotekarek z Działów: Re
zerw, Obsługi sieci i Biblioteki dla Dzieci 
Nr 19. Biblioteka Publiczna m, st. War
szawy brała udział we wszystkich kon
ferencjach i naradach z Centrum Zdrowia 
Dziecka i przedstawicielami wydawnictw 
-ofiarodawców. Udzielając w swych ma
gazynach pomieszczenia i zaopatrując w

Pragnieniem Komisji jest aby placówka 
ta oprócz bieżącej pracy z książką i czy
telnikami włączyła do swojego programu 
znaczniie szerszy i bardziej ambitny za
kres działania.
Wypada zaliczyć do niego:
1. udział w pracach Rady Pedagogicznej;
2. udział w badaniach, wraz z psycholo

gami CZD, w dziedzinie biblioterapii;
3. prowadzenie badań nad organizacją i 

pracą bibliotek przy szpitalach dzie
cięcych w kraju i za granicą;

4. zorganizowanie przy Bibliotece dla 
Dzieci i Młodzieży CZD ośrodka in-
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formacyjno-metodycznego dla innych 
tego typu bibliotek;

5. poszerzenie zbiorów o materiały audio
wizualne.

Prace te jednak można podjąć jedynie 
przy zwiększonym personelu, odpowied
nim lokalu i naturalnie przy poparciu ze 
strony Dyrekcji CZD.

Podana niżej bibliografia zawiera jedy
nie tytuły związane z organizacją biblio
tek szpitalnych, pomija bogatą literaturę 
o biblioterapii. Komisja czerpała z tej 
literatury wskazania do opracowania za
łożeń programowych przy kompletowaniu 
księgozbioru przydatnego do celów terapii. 
Natomiast stosowanie biblioterapii w CZD 
wykracza poza kompetencje Komisji.

Janina Błażewicz
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BARBARA BIAŁKOWSKA
INSTYTUT KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA 
WARSZAWA

MOWY PROGRAM_ _ _ _ _ _ _
DOSKONALENIA INSTRUKTORÓW
CZYTELNICTWA DZIECIĘCEGO

W dniach 10—12. XI. 1981 r. odbyło się 
ogólnopolskie seminarium instruktorów 
czytelnictwa dziecięcego. Zorganizowane z 
inicj-atywy Ministerstwa Kultury i Sztuki 
oraz Centrum Ustawicznego Kształcenia 
Bibliotekarzy przy współudziale Instytutu 
Książki i Czytelnictwa przez Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. T. Mi
kulskiego w Szczecinie stanowiło pierwsze 
spotkanie z zaplanowanego cyklu ogólno
polskich seminariów doskonalących in
struktorów czytelnictwa dziecięcego woje
wódzkich bibliotek publicznych.

Aktualna kadra instruktorska, jak wy
nika z materiałów uzyskanych przez De
partament, jest młoda, o bardzo krótkim 
stażu pracy (na 30 ankiet informacyjnych 
otrzymanych z bibliotek wojewódzkich 
prawie połowa instruktorów ma staż pra
cy od 0,5 do 5 lat, a ponad 1/3 specjali
zuje się w pracy instruktora cytelnictwa 
dziecięcego mniej niż 2 lata). Dlatego sy
stematyczne podnoszenie kwalifikacji oraz 
umijętności zawodowych tej grupy pra
cowników bibliotecznych jest niezbędne.

Trzydniowe szczecińskie seminarium, 
które zgromadziło 45 instruktorów z 43

bibliotek wojewódzkich poświęcone było 
zagadnieniom zakresu specjalizacji instruk
torów czytelnictwa dziecięcego oraz po
trzebom warsztatowym ich pracy.

Pierwszego dnia obrad, po referacie 
wprowadzającym nt. zakresu specjalizacji 
instruktorów bibliotek wojewódzkich, któ
ry przedstawiła kol. K. Kuźmińska z De
partamentu Bibliotek, Domów Kultury i 
Działalności Społeczno-Kulturalnej, refe
rat dotyczący funkcji biblioteki dziecięcej 
oraz zadań i obowiązków instruktora czy
telnictwa dziecięcego wygłosiła prowadzą
ca obrady i niżej podpisana. Dyskusja to
cząca się po obu tych wystąpieniach, doty- 
czjda zarówno statusu zawodowego in
struktorów czytelnictwa dziecięcego zakre
su jego obowiązków, jak i problemów wy
magających rozwiązania (m. in. ciągłości 
w przydziale specjalizacji, siatki płac, 
zwiększenia budżetów na zakup coraz droż
szych książek dla dzieci oraz kłopotów z 
uzyskaniem aktualnych spisów lektur 
szkolnych i uzyskaniem pełnego pokrycia 
prenumeraty czasopism dziecięcych). Po 
przerwie obiadowej zajmowano się pro
blemami warsztatu pracy wojewódzkiego 
instruktora czytelnictwa dziecięcego. Kolej
ne zagadnienia omawiały doświadczone, o 
wieloletnim stażu pracy instruktorki pre
zentując równocześnie przykładowe ma
teriały pomocnicze i dokumentacyjne swo
jej pracy. I tak kol. Z. Sierykow z WBP 
— Wrocław mówiła o planowaniu pracy 
instruktora i dokumentacji jego działal
ności, kol. M. Pieniążek z MBP — Kra
ków o organizacji i współdziałaniu instruk
tora z biblioteką wzorcową, kol. M. Kurys 
z WiMBP — Szczecin o przygotowaniu 
pomocy metodycznych oraz o. księgozbio
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rze podręcznym i wyposażeniu gabinetu 
metodycznego.

Drugi dzień seminarium miał charakter 
hospitacji terenowej. Zwiedzano Oddziało
wą Bibliotekę Publiczną w Nowogardzie, 
Oddział dla dzieci, MiGBP w Dobrej No
wogardzkiej oraz Oddziałową Bibliotekę 
Publiczną w Łobzie. Uczestnicy semina
rium nie tylko zapoznali się z wyżej wy
mienionymi bibliotekami — ich pracą, wy
posażeniem i działalnością w środowisku 
— ale zwracali szczególnie uwagę na 
księgozbiory bibliotek dla dzieci (komple
towanie, klasyfikację i katalogi czyli in
formację o zasobach). Stanowiło to wstęp 
do wskazania zadań dla instruktorów na 
najbliższy rok, który rozpocząć ma pow
szechną akcję porządkowania księgozbio
rów i katalogów rzeczowych w bibliote
kach publicznych obsługujących dzieci i 
młodzież. Stanowiło również przygotowa
nie do tematyki następnego seminarium 
doskonalącego instruktorów czytelnictwa 
dziecięcego, które będzie poświęcone pro
blemom księgozbiorów i ich opracowywa
nia. Zapoznanie się z pracą Bibliotek od
działowych województwa szczecińskiego 
stanowiło równocześnie praktyczny przy
kład rozwiązywania problemów instruk
tażu w terenie, co było tematem trzecie
go dnia obrad. Wstępnego zagajenia do 
dyskusji dokonały doświadczone instruk
torki: kol. Z. Nadolna z MBP w Łodzi i 
kol. M. Kurys z WiMBP w Szczecinie. 
Szczególnie interesujące były doświadcze
nia gospodarzy seminarium, którzy na te
renie województwa szczecińskiego zacho
wali swego rodzaju ogniwo pośrednie, a 
mianowicie biblioteki oddziałowe (w daw
nych miastach powiatowych), które spra
wują opiekę instrukcyjną i organizacyj
ną nad placówkami bibliotecznymi w te
renie. Odciąża to nieco pracę wojewódz
kiego instruktora czytelnictwa dziecięce
go, który staje się bardziej inspiratorem 
merytorycznej pracy bibliotecznej podczas 
gdy organizacyjną opiekę bezpośrednią 
nad bibliotekami dziecięcymi w terenie 
przejmują wykwalifikowani kierownicy 
oddziałów dziecięcych Bibliotek oddzia
łowych.

Zakres obowiązków służbowych instruk
tora czytelnictwa dziecięcego w poszcze
gólnych bibliotekach wojewódzkich jest 
różny: obejmuje zorówno zadania wyni
kające ze specjalizacji, jak i opiekę ca
łościową nad określonym rejonem. Wyda- 
je się jednak, że zadania instruktora tej 
specjalności są tak rozległe — i potrzebne, 
jeśli zważy się, że z bibliotek publicznych 
korzysta 32,2% dzieci i młodzieży do lat 
141, że należałoby ograniczyć ją tylko do 
przydziału merytorycznego z pominięciem 
opieki nad przydzielonym terenem.

Instruktor czytelnictwa dziecięcego bi

1. Biblioteki Publiczne w Liczbach. Warszawa 
1981.

blioteki wojewódzkiej jest bowiem odpo
wiedzialny za całokształt spraw związa
nych ze stanem i rozwojem obsługi czy
telnictwa dzieci i młodzieży w sieci bi
bliotek publicznych na terenie danego wo
jewództwa. Obejmować winien swym nad
zorem merytorycznym nie tylko pracę bi
bliotek dla dzieci, ale całość problemów 
związanych z obsługą dzieci i młodzieży 
do lat 15 (czyli uczniów szkół podstawo
wych) korzystających z bibliotek publicz
nych. Dlatego tam, gdzie sieć bibliotek 
dziecięcych jest mała, bądź niedostatecz
na, jego rola jest jeszcze bardziej odpo
wiedzialna i trudniejsza. Natomiast tam, 
gdzie bibliotek dziecięcych jest dużo, a 
teren województwa rozległy konieczne jest 
wspomaganie i wspieranie pracy instruk
tora w terenie.

Specjalizacja instruktora czytelnictwa 
dziecięcego obejmuje szeroki zakres obo
wiązków. Instruktor wojewódzki czytel
nictwa dziecięcego winien być głównym 
specjalistą od spraw czytelnictwa dzieci 
i młodzieży, organizacji bibliotek dla dzie
ci i obsługi dzieci w bibliotekach ogól
nych, znawcą zarówno piśmiennictwa, jak 
i potrzeb tej kategorii użytkowników. Wi
nien być ekspertem we wszystkim co do
tyczy zainteresowań czytelniczych dzieci 
i młodzieży, ich wychowania, rozwoju in
telektualnego i emocjonalnego, a równo
cześnie takim znawcą problemów biblio
tekarskich, oświatowych i kulturalnych, 
aby mógł być sprawnym inicjatorem i or
ganizatorem procesów wychowawczych i 
oświatowo-kulturalnych na terenie biblio
tek obsługujących dzieci i młodzież. Winien 
więc posiadać nie tylko wiedzę teoretycz
ną (dyplom studiów wyższych, najlepiej 
pedagogicznych), ale również praktyczną 
znajomość pracy biblioteki dla dzieci. Dla
tego też powinno być stałą zasadą powo
ływanie do pracy instruktorskiej biblio
tekarzy — praktyków. Praca instruktora 
czytelnictwa dziecięcego wymaga więc:
1. praktycznej znajomości pracy biblio

tecznej z dziećmi,
2. znajomości zasad organizacji bibliotek 

i specyfiki obsługi czytelniczej dzieci 
i młodzieży szkolnej,

3. znajomości podstaw pedagogiki, psycho
logii rozwojowej, zainteresowań i za
potrzebowań czytelniczych dzieci i mło
dzieży oraz problemów wychowania 
pozaszkolnego,

4. znajomości literatury dla dzieci i mło
dzieży oraz jej opracowań krytycznych,

5. umiejętności organizowania procesów 
wychowawczych w działalności środo
wiskowej bibliotek obsługujących dzie
ci i młodzież,

6. odpowiednio wyposażonego warsztatu 
pracy oraz stałego doskonalenia swojej 
wiedzy i umiejętności.

Dyskusje wokół pracy instruktora — jego 
statusu, przygotowania fachowego i sta
wianych mu wymagań zawodowych — 
trwają od dawna w środowisku bibliote-
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coco

SYSTEM DOSKONALENIA INSTRUKTORÓW CZYTELNICTWA DZIECIĘCEGO

Dla nowo przyjętych Dla wszystkich

1 i

1. Obowiązkowa praktyka w bibliotece 
wojewódzkiej innej niż własna, połą
czona z hospitacją w terenie. Krótka 
praktyka w bibliotece dla dzieci na 
terenie swojego województwa.

2. Dla instruktora bez stażu pracy w bi
bliotece dziecięcej: wszystko j. w. w 
punkcie 1 -j- kurs metodyki pracy z 
dziećmi w Jarocinie.

Doroczne ogólnopolskie semi
narium instruktorów czytel
nictwa dziecięcego wojewódz
kich bibliotek publicznych.

Międzywojewódzka wymiana doświadczeń. 
Wyjazdowe przywarsztato.we doskonalenie 
instruktorów czytelnictwa dziecięcego 
wspólne dla małych zespołów z pokrew
nych województw.
Możliwość organizowania wspólnych szko
leń dla bibliotekarzy dziecięcych (ew. 
uczestnictwo instruktorów w takich szko
leniach w charakterze hospitantów bądź 
referentów).

Odpowiedzialna za organizację: Dyrekcja 
WBP

Odpowiedzialni za organizację: 
MKiS, CUKB, IKiCz oraz wy
brana biblioteka wojewódzka.

Organizują wspólnie biblioteki wojewódz
kie.
Z obowiązku organizowania i delegowania 
instruktorów rozlicza w sprawozdaniu ro
cznym Departament.
Uczestnicy wymiany doświadczeń mają 
obowiązek sporządzania sprawozdania oraz 
przenoszenia zdobytych doświadczeń na 
własny teren i na szkolenia bibliotekarzy 
pracujących z dziećmi.



karskim i na łamach prasy fachowej 2. 
Specjalizacja instruktorów czytelnictwa 
dziecięcego ma w bibliotekach publicznych 
bodaj najstarszą tradycję i przez lata wy
pracowano system ogólnopolskich semi
nariów i konferencji, które integrowały 
tę grupę specjalistów, podnosiły ich wie
dzę fachową oraz stanowiły forum do wy
miany doświadczeń, a nawet podejmowa
nia wspólnych inicjatyw w pracy biblio
tecznej. W ostatnich latach te tradycje 
uległy zawieszeniu. Reforma administra
cyjna, która podwoiiła liczbę bibliotek wo
jewódzkich i spowodowała likwidację po
średniego ogniwa sieci bibliotek publicz
nych jakim były biblioteki powiatowe, 
spowodowała szybkie powiększenie tej 
grupy instruktorów, którzy najczęściej nie 
mieli większej praktyki w pracy biblio
tecznej. Równocześnie duża część doś
wiadczonej kadry instruktorskiej odeszła 
od czynnej pracy zawodowej. Stąd szcze
gólna potrzeba systematycznego doskona
lenia zawodowego tej grupy instruktor
skiej. Na seminarium w Szczecinie został 
przedstawiony projekt systemu doskona
lenia instruktorów czytelnictwa dziecięce
go, który zyskał aprobatę władz oraz śro
dowiska bibliotekarskiego. Przedstawia się 
on następująco:
Doroczne seminaria ogólnopolskie zostały 
pomyślane jako kilkuletni, zamknięty cykl 
tematyczny. Pierwsze seminarium miało 
charakter wprowadzający: dotyczyło za
kresu specjalizacji instruktora czytelnic
twa dziecięcego, jego zadań i obowiązków 
oraz warsztatu pracy. Drugie seminarium 
(które przygo'towywane jest na II półrocze 
1982 r. we Wrocławiu) dotyczyć będzie 
problemów księgozbiorów dla dzieci (za
sad doboru, zapotrzebowań czytelniczych, 
problemów opracowania, informacji o za
sobach księgozbiorowych bibliotek dla 
dzieci oraz problemów klasyfikacji dla 
dzieci i prowadzenia katalogu rzeczowe
go). Następne seminaria przewidują pro
blematykę związaną z: a) pracą biblio
tek z najmłodszymi użytkownikami —

2. L. Kowalczyk-Mroczkowska: O niefachowości 
— po ośmiu latach. Bibliotekarz 1981 nr, 1.

dziećmi w wieku przedszkolnym i związa
nymi z tym potrzebami wyposażenia i 
form pracy bibliotecznej, b) pracą biblio
teki publicznej z dziećmi w wieku szkol
nym i związanymi z tym potrzebami in
formacyjnymi, poznawczymi oraz formami 
pracy rozbudzającymi zainteresowania 
dzieci, c) problemami młodzieży dorasta
jącej w biblio'tece publicznej, d) proble
mami czytelnictwa dzieci i młodzieży, ba
daniami naukowymi w tym zakresie i for
mami pracy bibliotecznej rozwijającej 
czytelnictwo i aktywność kulturalną dzie
ci i młodzieży. Na zakończenie cyklu, ko
lejne seminarium powróci do problemów 
organizacyjnych pracy instruktora czytel
nictwa dziecięcego, by przedyskutować ak
tualne problemy, przepisy prawne i usta
lić najpilniejszą tematykę dalszych szko
leń i podejmowanych zadań. Schemat 
ogólnopolskich seminariów doskonalących 
przewiduje każdorazowe wskazania za
dań do pracy instruktorów na okres mię- 
dzyseminaryjny (zarówno samokształcenio
wej, jak i organizacyjnej), następnie 
przedstawienie problemów, pytań i postu
latów wynikających z praktycznej dzia
łalności.

W bieżącym roku przystąpiono również 
do organizowania międzywojewódzkiej wy
miany doświadczeń. Seminaria te stano
wić winny uzupełnienie dorocznych ogól
nopolskich spotkań instruktorów dając 
możność w mniejszym gronie uczestników 
na bardziej szczegółową wymianę doświad
czeń i przywarsztatową dyskusję nad 
szczegółowymi problemami pracy instruk
torów związanymi ze specyfiką działalno
ści bibliotek w różnych regionach i W róż
nych środowiskach. Międzywojewódzkie 
seminaria doskonalące pozwolą instrukto
rom na przykładzie praktycznych rozwią
zań stosowanych w hospitowanych biblio
tekach, bardziej szczegółowo rozważyć 
problemy ogólne omawiane na seminarium 
ogólnopolskim. Do spraw tych jeszcze po
wrócimy, by podsumować wstępne do
świadczenia i znaleźć najwłaściwszą for
mę i najkorzystniejszy kształt organiza
cyjny dla tego rodzaju doskonalenia za
równo instruktorów, jak i bibliotekarzy 
obsługujących dzieci.



PETR ŻAK
INSTYTUT KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA 
WARSZAWA

EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK
Zarys inicjatyw badawczych w Związku Radzieckim

WPROWADZENIE

Artykuł ma na celu zapoznać szerszą 
publiczność bibliotekarską, szczególnie ka
drę kierowniczą, ze szczególnie aktualnym 
nurtem badawczym rozwijanym w Związ
ku Radzieckim w zakresie ekonomiki bi
bliotecznej. Ponieważ jest to temat obszer
ny omówimy go w dwóch kolejnych nume
rach Bibliotekarza. Omówienie to będzie 
zawierało krótki zarys inicjatyw badaw
czych oraz informacje o treści kilku do
stępnych w Polsce publikacji wydanych 
przez Państwową Bibliotekę im. M. E. 
Sałtykowa-Szczedrina i Ministerstwo Kul
tury RFSRR w latach 1969—1979.

Intencją naszą jest przybliżenie biblio
tekarzom kierunku rozwojowego bibliote
koznawstwa zagranicznego, którego nie 
można ominąć w procesie kształtowania 
się polskiej myśli naukowej i pragmatycz
nej w zakresie organizacji pracy biblio
tecznej i zarządzania bibliotekami. Śro
dowisko bibliotekarskie coraz bardziej 
odczuwa potrzebę podjęcia problemów z 
tego zakresu, czemu daje wyraz w różnych 
opracowaniach. Jednak sama świadomość 
istnienia problemu nie wystarcza. Brakuje 
nam kilku ważnych punktów odniesienia 
do których należy wiedza o rzeczywistych 
funkcjach bibliotek oraz opracowane kry
teria skuteczności i efektywności ich pra
cy. Łatwo też zauważyć niedostatek na
rzędzi analitycznych. Badania radzieckie, 
prowadzone w podobnych uwarunkowa
niach polityczno-ekonomicznych, cechuje 
naturalne łączenie problematyki organiza- 
cyjno-kierowniczej z ekonomiką biblio
teczną. Toteż zasługują one na szczegól
ną uwagę.

Hasło Ekonomika według czterotomowej 
Encyklopedii powszechnej stosowane jest 
w trzech znaczeniach: 1. ekonomii poli
tycznej (głównie w krajach anglosaskich);
2. dla określenia gospodarki narodowej;
3. jako ekonomika szczegółowa.

„Ekonomikę bibliotek” czy „ekonomikę
biblioteczną”, której podstawy usiłują 
stworzyć niektórzy badacze radzieccy, za
liczymy a priori do ekonomik szczegóło
wych, niezależnie od terenu badań. Eko
nomika szczegółowa jest to „nazwa dy
scypliny ekonomicznej, która na podsta
wie metod ekonomii politycznej i stwier
dzonych przez nią prawidłowości proce
sów gospodarczych rozpatruje związki i 
zależności ekonomiczne występujące w po
szczególnych działach, gałęziach i dzie

dzinach gospodarki narodowej w sposób 
dla niej charakterystyczny” h

Ekonomika biblioteczna to według En
cyklopedii współczesnego bibliotekarstwa 
polskiego „dyscyplina bibliotekoznawstwa, 
którą rozpatruje związki i zależności eko
nomiczne występujące w działalności bi
bliotecznej w celu podniesienia sprawno
ści bibliotek, tj. uzyskania największego 
efektu informacyjnego za pomocą najniż
szych kosztów i w najkrótszym czasie”

Rozwój badań ekonomicznych aspektów 
funkcjonowania bibliotek w ZSRR można 
by podzielić na trzy etapy.

Pierwszy obejmuje lata dwudzieste oraz 
trzydzieste i wiąże się przede wszystkim 
z nazwiskiem A. Pokrowskiego. Były to 
lata, w których z jednej strony pobrzmie
wały jeszcze echa liberalizmu ekonomicz
nego z okresu NEP-u, z drugiej strony 
narzucano już rygory gospodarki plano
wej 3. Były to lata powstawania i krót
kiego, ale za to dynamicznego rozwoju 
naukowej organizacji pracy (naucznaja 
organizacija truda — NOT) i kierowania^.
1. Encyklopedia powszechna. Dodruk wyd. I 

Warszawa 1980 t. I. s. 678. Definicja ekono
miki szczegółowej zamieszczona w tej ency
klopedii wydaje się bardziej przejrzysta od 
definicji zawartej w Małej encyklopedii eko
nomicznej. Warszawa 1974.

2. Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa 
polskiego. Warszawa 1976 s. 121.

3. Przecenianie znaczenia planów doprowadziło 
już w latach trzydziestych do wstrzymania 
szerszej działalności naukowo-badawczej w 
dziedzinie organizacji, plan bowiem zastępo
wał wszystkie funkcje zarządzania. Jednak 
wprowadzenie planowania do bibliotekarstwa 
zmuszało nrzynajmniej na początku do re
fleksji nad podstawowymi wśkaźnikafi pracy 
bibliotek oraz nad problemem przewidywania 
skutków planowanych działań (Pokrowskij 
nawoływał do przewidywania skutków plano
wanych zmian w organizacji pracy i technice 
bibliotecznej oraz zalecał te przewidywania 
zamieścić w planie).

4. ,,Był to okres niewątpliwego rozkwitu róż
nych kierunków nauki organizacji uprawia
nych na różnych piętrach abstrakcji i często 
będącej przedmiotem kontrowersyjnej dysku
sji. Pewną miarą ilościowego rozwoju nauki 
organizacji w pierwszych latach po rewolucji 
jest fakt, że sporządzony w 1924 roku wykaz 
instytutów, które zajmowały się problematy
ką organizacji pracy, obejmował 345 stron 
druku”. NOT w SSSR. Rocznik. Pod red. P.
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Był to okres kształtowania się i szybkie
go rozwoju sieci bibliotecznych, które trze
ba było ująć w ściślejsze ramy organiza
cyjne, zaś powiększającą się kadrę kie
rowniczą należało wyposażyć w podsta
wowe instrumenty zarządzania. W latach 
1921—1923 rozpoczęto kształcenie kadr bi
bliotekarskich poprzez wykłady uniwersy
teckie, kursy i wydawanie czasopism fa
chowych. Główny Zarząd Polityczny Oś
wiaty i(Gławpolitproswiet) — naczelny or
gan kierujący wówczas bibliotekami — 
poświęcał sporo uwagi organizacji pracy 
oraz racjonalnemu wydatkowaniu środków 
łożonych na biblioteki. O wadze tych za
gadnień świadczy fakt, że już na pierw
szym ogólnorosyjskim zjeździe biblioteka
rzy został przez A. A. Pokrowskiego wy
głoszony referat: Zagadnienia pracy biblio
tecznej z punktu widzenia naukowej or
ganizacji pracy. W latach dwudziestych 
i trzydziestych podejmowano wiele proble
mów w zakresie dociekań teoretycznych 
oraz normatywnych. Określono podstawo
we kierunki NOT w bibliotekach, rozpo
częto prace nad statystyką biblioteczną, 
próbowano ustalić ilościowe wskaźniki 
pracy bibliotek i normować ją. Część wy
siłku poświęcono problemom ekonomiki 
czasu pracy, rachunkowi ponoszonych ko
sztów, stworzeniu lepszych warunków 
pracy dla bibliotekarzy, planowaniu i spra
wozdawczości. Mimo tych wysiłków nie 
stworzono podbudowy teoretycznej dla 
ekonomiki bibliotecznej, nie opracowano 
metodyki badań dostosowanej do specy
fiki bibliotek; ustalane wskaźniki i nor
matywy nie były weryfikowane poprzez 
dalsze badania lub eksperymenty w wy
branych bibliotkach. Prace publikowano 
do 1939 r. (jeżeli pominiemy materiały 
pierwszego zjazdu bibliotekarzy oraz ma
teriały Ludowego Komisariatu Oświaty 
RFSRR) głównie na łamach Sprawoczni- 
ka Bibliotiekaria oraz Krasnego Bibliotie- 
karia jak i w Trudach Moskowskogo Go- 
sudarstwiennogo Bibliotiecznogo Instituta,

Drugi etap badań w zakresie ekonomi
ki bibliotecznej oraz towarzyszących im 
posunięć organizacyjno-instytucjonalnych 
rozpoczyna się w 1963 r. Wtedy bowiem
I. M. Frumin w artykule „Oszczędzać ko
piejkę narodową” opublikowanym w Bi- 
bliotiekarju ponownie wskazał na potrzebę 
opracowania problematyki ekonomicznych 
aspektów działalności bibliotecznej. Ini
cjatywa Furmina spotkała się z poparciem, 
pojawiły się odgłosy w prasie fachowej 
(N. Wilczur, W. W. Sierow). Stwierdzono 
wówczas, że kończy się okres ekstensyw
nego rozwoju bibliotekarstwa radzieckie
go. Zresztą już po XX Zjeździe KPZR 
upowszechniało się przeświadczenie, że

Smirnowa-Trojewskiego. Moskwa NKRKT 1924 
s. 345. Cyt. za Kieżun W.; Podstawy organi
zacji i zarządzania. Warszawa 1900 s. 98.

wzrost gospodarczy nie może się dokony
wać bez podniesienia na wyższy poziom 
organizacji pracy. Od tego czasu rozpoczy
na się ponownie intensywny rozwój nau
kowej organizacji pracy s. W drugiej po
łowie lat sześćdziesiątych i w latach sie
demdziesiątych starano się wprowadzić w 
życie zasady racjonalnego gospodarowa
nia, podkreślano znaczenie podwyższenia 
jakości pracy {produkcyjnej i usług) oraz 
stopnia świadomości ekonomicznej ludzi 
pracujących, a szczególnie zarządzających. 
W związku z tym w bibliotekarstwie ra
dzieckim pojawiły się nowe zadania. Mo
żna się było z nimi uporać tylko przy po
mocy określonej sumy wiedzy o екО'ПО- 
•micznych aspektach funkcjonowania bi
bliotek, opracowanych kryteriów oceny 
ich pracy oraz posługiwania się instru
mentami w postaci metod i technik ba
dawczych oraz organizacyjnych. Rok 1965 
był przełomowy, ponieważ problem „Eko
nomika bibliotiecznogo dieła” (później do
dawano: ...„i kritierja effiektiwnosti biblio
tiecznogo dieła”) został zaliczony przez 
Ministerstwo Kultury RFSRR do podsta
wowych kierunków prac naukowo-badaw
czych w zakresie bibliotekoznawstwa. Dla 
jego opracowania powołano specjalną ko
misję przy Państwowej Bibliotece Pu
blicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Le
ningradzie. W ramach komisji powstały 
grupy robocze. Już w 1966 r. zorganizo
wano grupę składającą się z pracowni
ków Biblioteki, która podjęła prace nad 
metodyką obliczania kosztów usług bi
bliotecznych oraz poszczególnych prac bi
bliotecznych w miejskich i rejonowych 
bibliotekach publicznych Ministerstwa 
Kultury RFSRR. W następnych latach po
woływano nowe grupy robocze, w skład 
których wchodzili bibliotekarze i badacze 
z innych bibliotek, placówek naukowo-ba
dawczych oraz instytucji resortowych. 
Poszerzali oni i pogłębiali tematykę ba
dawczą uwzględniając także cele dydak
tyczne.

Trzeci etap (od 1977/8 r.) cechuje z jed
nej strony większa specjalizacja (rozpro
szenie zainteresowań, poszerzenie grona 
współpracowników) a z drugiej strony ten
dencja do podejmowania problematyki w 
szerszym wymiarze (obsługa regionów, 
scentralizowane systemy biblioteczne). Po
dejmowane dalej badania w zakresie ana-

5. Zob. Kieżun w.: Komórki badań organizacyj
nych w instytucjach. ZSRR i w Polsce. 
,,Prakseologia” 1970 nr 36. Jeżeli potraktujemy 
organizowanie tylko jako jedną z funkcji za
rządzania i zapytamy o dynamikę rozwoju 
nauk zarządzania w ogóle, to drugi okres 
intensywnego rozwoju nauk zarządzania w 
ZSRR nastąpił dopiero z początkiem lat 70- 
tych. Por. Gliński B.: Niektóre przyczyny 
niedostatecznego oddziaływania nauk zarzą • 
dzania na działalność gospodarczą w Polsce. 
Warszawa 1980 s. 4. Na prawach rękopisu.
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lizy ekonomicznej dotyczą konkretnych 
procesów i obiektów bibliotecznych. Na 
podstawie uzyskanych wyników badań 
próbowano formułować wskazówki opty
malizacyjne. Prowadzący badania mogli 
częściowo korzystać z wyników osiągnię
tych w latach poprzednich, głównie w za
kresie opracowania i sprawdzania metod. 
Poświęcano również uwagę ekonomicznym 
aspektom i metodom zarządzania biblio
tekami.

SERIA WYDAWNICZA „EKONOMIKA 
BIBLIOTIECZNOGO DIEŁA”

Określenie „seria wydawnicza” przyjęto 
trochę dowolnie. Poszczególne publikacje 
(tomy) nie są bowiem numerowane, ich 
tytuły zmieniają się. Pierwszy z 1969 r. 
ma inną szatę graficzną oraz jest wydany 
przez Bibliotekę im. Sałtykowa-Szczedri- 
na, ale w moskiewskim wydawnictwie 
„Kniga”.

Publikacje zawierają znacznie zróżnico
wany materiał tak pod względem obiektu 
badań jak i charakteru prac (studiów 
sprawozdań z badań empirycznych, relacji 
z doświadczeń w zakresie usprawniania 
poszczególnych odcinków pracy bibliotecz
nej, materiałów metodycznych). Owa róż
norodność jest jednak zrozumiała. Bada
cze radzieccy znajdowali się w tym cza
sie na etapie poprzedzającym pierwsze 
syntezy teortyczne ®. Penetrowali teren 
ekonomiki bibliotecznej wszerz i wgłąb 
gro'madząc materiał empiryczny (głównie 
w celach diagnostycznych), weryfikując 
metody badawcze oraz przeprowadzając 
pierwsze eksperymenty w praktyce. Pró
bowali także podejmować niektóre wątki 
teoretyczne z zakresu ekonomiki biblio
tecznej oraz zarządzania bibliotekami.

W prezentowanym materiale można by 
wyodrębnić kilka kierunków — bloków 
tematycznych, które będą nam przydatne 
w jego porządkowaniu (por. z wykazem 
prac zamieszczonym na końcu pierwszej 
części artykułu);

1. obliczanie i 'mierzenie kosztów ło
żonych na usługi biblioteczne, jak i po
szczególne prace biblioteczne;

2. analiza ekonomiczna działalności bi
bliotek;

3. określenie efektywności i jakości 
pracy bibliotek;

4. działania optymalizacyjne ewentual
nie normatywne w bibliotekach w oparciu 
o kryterium ekonomiki;

6. Nie oznacza to, że w bibliotekoznastwie ra
dzieckim nie podjęto w latach 70-tych prób 
ogólniejszego rozpatrzenia relacji „ekonomi- 
ka-bibliotekarstwo”. Podjął się tego S.W No
wików w publikacji „Ekonomika bibliotek” 
wydanej przez Leningradzki instytut Kultu
ry im. N.K. Krupskiej w 1976 r. Wyniki owej 
próby zamierza autor tego artykułu omówić 
w przyszłości w odrębnej recenzji.

5. ekonomiczne aspekty i metody za
rządzania bibliotekami;

6. kształtowanie zrębów ekonomiki bi
bliotek jako dyscypliny naukowej.
Do takiej „klasyfikacji” można by mieć 
duże zastrzeżenia, gdyż poszczególne bloki 
problemowe w dużej mierze zazębiają się 
(np, pierwszy z nich należałoby w ogóle 
zaliczyć do drugiego), nie trzymano się 
odróżnienia prac empirycznych od teore-> 
tycznych itp. Powyższe ujęcie wskazuje 
jednak na trendy rozwojowe i podkreśla 
fakt wzajemnego uwarunkowania badań, 
co może czytelnikowi pomóc w orientacji. 
Nie zostaną omówione wszystkie prace, 
skoncentrujemy się raczej na kilku z nich, 
reprezentujących poszczególne grupy.

Ad 1. Do pierwszej grupy zaliczymy 
prace M. N. Konowałowej (l/I) oraz N. 
J. Zmiejewej i(2/I). Wyodrębnienie tych 
prac spośród innych z zakresu analizy 
ekonomicznej jest uzasadnione. Ekonomi
ka szczegółowa oznacza przede wszystkim 
mierzenie, liczenie oraz porównywanie da
nych — powstaje więc od razu wiele pro
blemów natury metodologicznej. Z kolei 
punktem wyjścia do analizy ekonomicznej 
konkretnych organizacji jest przede wszy
stkim określenie nakładów i później ich 
przymiarka do uzyskania efektów. Prace 
dotyczące metodyki obliczania kosztów 
oraz przeprowadzenia badań empirycznych 
w tym zakresie (jak l/I i 2/1) należy po
traktować szczególnie, stanowią bowiem 
oparcie dla następnych badań.

W studium Konowałowej chodzi w su
mie o problem określenia nakładów, jak
kolwiek umownie posługiwano się pojęciem 
kosztów. Autorka ostrzega, iż nie można 
polegać tylko na zdrowym rozsądku i na- 
oczności zjawisk przy zarządzaniu bibliote
ką i ocenie jej funkcjonowania; rachunek 
kosztów pomaga uniknąć niebezpieczeń
stwa fałszywego wyciągania wniosków. 
Obszar jego zastosowania jest bardzo roz
legły. Obejmuje planowanie działalności, 
jej racjonalną organizację, kontrolę. Ra
chunek kosztów pełni rolę jednego z kry
teriów oceny funkcjonowama biblioteki, 
wprowadzania i efektywności posunięć ra
cjonalizatorskich oraz innowacji, tworzy 
podstawę określania i ustalania finanso
wych normatywów dla biblioitek itp. Sa
ma metodyka obliczania kosztów zależy 
w znacznym stopniu od celu dla którego 
jest potrzebna informacja ekonomiczna te
go typu. Metodyki natomiast nie trzeba 
zmieniać, kiedy cel (problem) pozostaje ta
ki sam i poszerza się tylko obiekt badaw
czy (np. kiedy przechodzi się z jednej bi
blioteki na całą sieć porównując np. ko
szty opracowania zbiorów). Uzyskane róż
nego rodzaju wskaźniki kosztów są bar
dzo cenne pod warunkiem, że są stoso
wane kompleksowo wraz ze wskaźnikami 
innego typu — np. takimi, które ogólnie 
charakteryzują zakres ilościowy pracy bi
blioteki, stopień wykorzystania księgozbio
ru, stopień aktywności czytelników itp.
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Tylko w przypadku mierzenia i oceny ope
racji technicznych (np. ustawianie ksią
żek, wypisanie kartek katalogowych, in
wentaryzacja) wskaźniki kosztów można 
uznać za wystarczające i miarodajne. Ko- 
nowałowa podzieliła problematykę okre
ślania nakładów na zagadnienie oblicza
nia ogólnych wskaźników wydatkowania 
środków na utrzymanie bibliotek oraz za
gadnienie obliczania wskaźników kosztów 
poszczególnych procesów — prac biblio
tecznych. Ogólne wskaźniki (jak ogólna 
suma rocznych wydatków biblioteki, po
noszone koszty w przeliczeniu na jedne
go mieszkańca w zasięgu biblioteki, czy 
telnika, jedne odwiedziny czy wypożycze
nie i inne) odzwierciedlają koszty pań
stwa czy określonych instytucji łożone na 
usługi biblioteczne. Wskaźniki te są po
chodne od budżetu biblioteki, przy ich 
określaniu należy jednak uwzględnić tak
że świadczenia i(dochody) uzyskane z in
nych źródeł, co często wymaga osobnej 
analizy, oraz oczywiście całokształt rocz
nych wydatków biblioteki. Największych 
kłopotów przysparzają jednak wskaźniki 
kosztów poszczególnych procesów, prac i 
operacji bibliotecznych. W sumie każdy 
proces czy operacja może stać się obiek
tem obliczania kosztów. Należy przede 
wszystkim określić ilość wykonanej pracy, 
to z kolei wymaga ustalenie zakresu tej 
pracy oraz zapewnienia jej ewidencji, co 
nie jest wcale tak łatwe, jak to potwier
dzają również badania empiryczne N. J. 
Zmiejewej. Poruszono również ciekawy 
problem relacji tzw. kosztów bezpośred
nich („prjamyje”) w postaci płac wyko
nawców i innych wydatków bezpośrednio 
związanych z daną pracą a ogólno-admi- 
nistracyjnych („nakładnyje”). Pytano, kie
dy należy uwzględniać inne koszty niż 
bezpośrednie, jak trzeba je obliczać, czy 
razem czy oddzielnie. Rozważano, czy na
leży liczyć tylko środki łożone w badanym 
okresie, czy też uwzględniać wcześniejsze 
wydatki (np. „książki”), czy warto wliczać 
również „amortyzację” księgozbioru, bu
dynków i wyposażenia bibliotek do ra
chunków kosztów poszczególnych prac bi
bliotecznych. Zastanawiano się, czy lepiej 
prowadzić rachunek kosztów w pienią
dzach czy godzinach roboczych, kto po
winien przeprowadzać badania i jak czę
sto — w tym miejscu wyodrębniono ana
lizy bieżące oraz jednorazowe. Odpowie
dzi na powyższe pytania nie mogą być 
zdaniem autorki ogólne i definitywne, mo
żna ich udzielić dopiiero w oparciu o sfor
mułowany cel badań. Próbowano również 
ustalić najważniejsze przeszkody w tego 
typu badaniach: brakuje jednolitego sy
stemu wskaźników umożliwiającego dzia
łalność rejonowych i miejskich bibliotek 
publicznych; nie opracowano klasyfikacji 
wskaźników ekonomicznych funkcjonowa
nia bibliotek; nie dysponuje się należy
tym wykazem procesów, czynności i ope
racji zachodzących w bibliotekach; sy

stem ewidencji w bibliotekach nie jest 
zbyt sprawny i cechują go luki. W związku 
z ostatnim dezyderatem sformułowano 
wskazówki co do uzupełniania sprawoz
dawczości i statystyki w bibliotekach. Pod
kreślono przy tym, iż nie są to zabiegi 
kosztowne, i że przyniosły dużo korzyści 
nie tylko dla organów nadrzędnych, ale 
również dla kierownictwa biblioteki.

Wykaz omawianych publikacji oraz zawar
tych w nich opracowań (tytuły prac prze
tłumaczone na język polski)

I. Ekonomika i organizacija bibliotiecz- 
nogo dieła. Sbornik statiej. Moskwa: 
Kniga 1969, s. 93.
1. Konowałowa M. N.: Niektóre 

zagadnienia metodyki obliczania 
kosztów łożonych na usługi biblio
teczne oraz poszczególne prace bi
blioteczne w miejskich i rejono
wych bibliotekach publicznych.

2. Zmiejewa N. J.: Koszty obsługi 
czytelników oraz wykonywania 
niektórych rodzajów prac biblio
tecznych w miejskich i rejonowych 
bibliotekach obwodu leningradz- 
kiego.

3. G r i g o r i e w a I. F., Siemienowa 
Ł. S.: Doskonalenie organizacji i 
metodyki uzupełniania księgozbio
rów bibliotek uniwersalnych lite
raturą zagraniczną. (Na podstawie 
doświadczeń pracy Działu Uzupeł
niania Zbiorów i Wymiany z Za
granicą Państwowej Biblioteki Pu
blicznej im. M. E. Sałtykowa- 
Szczedrina).

4. Konowałowa M. N.: Kilka 
uwag na temat ewidencji zbiorów 
bibliotecznych w dużych bibliote
kach.

II. Ekonomika bibliotiecznogo dieła i kri- 
tierii effiektiwnosti diejatel’nosti bi- 
bliotiek. Sbornik matieriałow w pomo- 
ść issledowatieljam j rukowoditieljam 
bibliotiek. Leningrad 1976, s. 120.
1. Daniljanc L. D., Driewing 

A. M.: Analiza wypełnienia planu 
pracy biblioteki.

2. Ł у s e n к o w a T. M., N o w i к o w
S. W.: Analiza wykorzystania środ
ków ludzkich, materialnych i fi
nansowych biblioteki.

III. Ekonomiczeskije aspiekty bibliotiecz- 
noj diejatiel’nosti. Sbornik naucznych 
trudów. Leningrad 1977, s. 171.
1. SzadrinaŻ. S.: Badanie ekono

micznych problemów działalności 
bibliotecznej.

2. Nowi ko w S. W.: Podstawy me
todologiczne ekonomiki bibliotek.

3. Abałkin S. I.: Czas jako jeden 
z mierników efektywności usług 
bibliotecznych.

4. Wat ter E. K., Watter F.: Zagad-
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nienia oceny funkcjonowania bi
blioteki.

5. Jer makowa T. A.: Niektóre as
pekty podniesienia efektywności 
pracy scentralizowanych systemów 
bibliotecznych.

6. Goriew W. G.; Optymalizacja 
procesów bibliotecznych na pod- 
istawie opracowania i wprowadza
nia kart technologicznych.

7. Szubin A. G.: Ekonomiczna efek
tywność wykorzystania czynnika 
pracy ludzkiej w bibliotece.

8. Łysenkowa T. M.; Przeprowa
dzenie analizy ekonomicznej w bi
bliotece.

9. Pocztowskaja L. M.: Analiza 
ekonomiczna pracy Nowogrodzkiej 
Biblioteki Obwodowej.

IV. Ekonomiczeskije a spiek ty bibliotiecz- 
nogo dieła. Materiały 2 etapa issle- 
dowanija probliemy „Ekonomika bi- 
bliotiecznogo dieła”. Sbornik trudów. 
Leningrad 1978, s. 179.

1. A bał к in S. I., Jampol’skij W. 
T.; Próba zastosowania metody 
analizy czynnikowej w zakresie 
usług bibliotecznych dla ludności.

2. F i e n i e ł o n o w E. A., Ałdaba- 
jewa R. F.; Zagadnienia organiza
cji informacji dla potrzeb zarzą
dzania bibliotekami.

3. G r i w n i n a W. E.: Ekonomiczne 
aspekty optymalizacji procesów 
bibliotecznych w dziale opracowa
nia zbiorów.

4. Watt er E. K., Watter F.: Ana
liza systemowa budowy zbioru 
biblioteczno-informacyjnego Mini
sterstwa Republiki Związkowej.

5. Karpowa N. L; Ekonomiczne 
aspekty NOT w bibliotekach.

6. Jermakowa T. A.; Zagadnie
nia teoretyczno-metodologiczne 
oceny jakości usług bibliotecz
nych.

7. Nowikow S. W.: Ocena ekono
miczna efektywności wykorzysta
nia środków materialnych, ludz

kich i finansowych na podstawie 
głównych wskaźników pracy bi
blioteki.

8. S z a d r i n a Z. S.: O pracach nad 
problemem efektywności działal
ności biblioteki obwodowej.

9. Szubin A. G.: Kształtowanie 
systemu wskaźników pracy bi
bliotek.

10. W j e ś c i к o w a N. I.: Etap przy
gotowawczy analizy ekonomicznej 
scentralizowanego systemu biblio
tek miejskich.

11. N i e b o g a t i к o w a E. W.: Rola 
analizy ekonomicznej w badaniu 
działalności biblioteki obwodowej.

12. Szmieliewa N. M.: Specyfika 
analizy ekonomicznej funkcjono
wania scentralizowanego systemu 
bibliotecznego.

V. Woprosy ekonomiki bibliotiecznogo 
dieła. Sbornik naucznych trudów. 
Leningrad 1979, s. 128
1. S z a d r i n a 2. S.: O zagadnieniu 

ekonomicznych metod zarządzania 
systemami bibliotecznymi.

2. W i e ś c i к o w a N. I.: Wyjściowy 
etap analizy ekonomicznej scentra
lizowanego systemu bibliotecznego.

3. Jerma k o wa T. A.: Analiza eko
nomiczna bazy materialno-techni
cznej scentralizowanego systemu 
bibliotecznego (na podstawie ma
teriałów z pierwszego etapu ba
dań).

4. Niebogatikowa E. W.: O za
gadnieniu wydajności pracy w 
działalności biblio-tecznej (na pod
stawie wyników analizy Perm- 
skiej Biblioteki Obwodowej).

5. G równina W. E.: Zastosowanie 
grafów sieciowych przy optymali
zacji procesów bibliotecznych (na 
przykładzie pracy Działu Opraco
wania Zbiorów Nowogrodzkiej Bi
blioteki Obwodowej.

6. Watter E. K., Watter F.: Eko
nomiczne aspekty analizy wyposa

żenia technicznego biblioteki.

PRZEGLĄD
1 piśmiennictwa

Nowe publikacje wojewódzkich bibliotek pub/icznych

KULTURA
W BIBLIOGRAFII WROCŁAWSKIEJ

Dawno już, dawno nie było tu mowy o 
Wrocławiu, o tamtejszej Wojewódzkiej i 
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeu

sza Mikulskiego, o jej publikacjach. 
Stwierdziwszy to, Redakcja Biblioteka
rza mogłaby wzbudzić w sobie żal za 
grzech zaniedbania i mocne postanowienie 
poprawy, ale czy będzie chciała to uczy
nić, gdy dowie się, że prasa codzienna i 
czasopiśmiennictwo wrocławskie (czyli — 
jeśli się nie mylę — trzy dzienniki, tygo
dnik, dwa miesięczniki, parę kwartalni
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ków, półroczników i nieperiodycznych wy
dawnictw ciągłych) niedawno, bo w roku 
1979, samą WiMBP zajęły się ledwie czte
ry razy, a i to wyłącznie piórami dzien
nikarzy popołudniówki „Wieczór Wrocła
wia” i tylko z okazji niektórych wystaw, 
organizowanych przez tę prężną placów
kę? W tym samym czasie prasa miejscowa 
pisała: o gościnnych występach we Wro
cławiu Teatru Królewskiego z Liege — 
dziewiętnaście razy, tyleż razy o Targach 
Książki — Wrocław 79, pięć razy o Pra
sowych Zakładach Graficznych, cztery ra
zy o kapeli ulicznej „Dreptaki”. Mniej niż 
WiMBP uwagi poświęcono m. in. dniom 
książki społeczno-politycznej, przedsiębior
stwu estradowemu „Impart”, kalendarzom 
KAW.

Jeśli kto chciałby zadać kłam, tym wy
liczeniom, musiałby zainteresować się op
racowaną i wydaną przez wrocławską 
WiMBP bibliografią „Kultura wrocławska 
w publikacjach 1979 r.” (tytuł okładkowy) 
na tyle, by móc wykazać, że zawiera ona 
błędy, potem zaś przedstawić publikacje, 
które zostały bądź to pominięte przez au
torkę, bądź włączone do bibliografii nie
słusznie ze względu na ich temat, czas 
łub tp. Przedsięwzięcie takie, aczkolwiek 
przez wydawców chyba pożądane, byłoby 
dość trudne. Chęć wywołania zaintereso
wania bibliografią wyraża otwierająca ją 
„Przedmowa” — napisano w niej: „Prag
nęlibyśmy zainteresować bibliografią «Kul
tura Wrocławia w publikacjach 1979 ro
ku» placówki i osoby tworzące i upow
szechniające kulturę Wrocławia”. Utrud
nienie tego hipotetycznego przedsięwzię
cia też — można powiedzieć — nie jest 
dziełem przypadku. Oto bowiem omawia
na bibliografia, opracowana przez Marię 
Kunc, przedstawiana jest jako „próba 
zebrania materiałów bibliograficznych do
tyczących kultury Wrocławia w szero- 
k i m zakresie tematycznym”, ale mimo 
tej „szerokości” dotyczy kultury rozumia
nej bardzo wąsko, jako ogół publicznych 
„instytucji kulturalnych (...) i ich dzia
łalność”. Znaczna część tych instytucji 
(domy kultury, kluby, archiwa, biblioteki, 
księgarnie, wydawnictwa, drukarnie) zo
stała wtłoczona do jednego działu „Za
gadnienia” i przemieszana z imprezami 
(m. in. akcja „Dokument”, dni Wrocławia, 
święto kwiatów) i osobami. Odrębne dzia
ły utworzono natomiast dla „teatrów”, 
„muzyki”, „muzeów”, „plastyki”, „Polskie
go Radia i Telewizji”, „filmu” i „życia 
literackiego”. „Dla ułatwienia korzy
stania z bibliografii opatrzono ją spisem 
treści i dwoma indeksami: osobowym i 
haseł rzeczowych”. Użytkownicy biblio
grafii winni być szczególnie wdzięczni za 
owe indeksy — bez nich trzeba by zapew
ne dłużej rozwiązywać logiczne zagadki 
zawarte w konstrukcji dzieła i wertować 
je do czasu dostrzeżenia, iż — na przy
kład — trzy opisy w pod-poddziale „Kra
jowa Agencja Wydawnicza” (I, str. 42) od

noszą się do tej instytucji jako producen
ta kalendarzy, ale o jej zasługach jako 
wydawcy plakatów mówią publikacje opi
sane w poddziale „plakat” na str. 99 (V). 
Niestety, ani w bibliografii, ani w indek
sach nie zastosowano takich odsyłaczy, 
które by naprawdę ułatwiały poszukiwanie 
publikacji na tematy nieco bardziej skom
plikowane, np. kluby studenckie jako pla
cówki życia literackiego lub jako miejsce 
wystaw plastycznych.

„Opis bibliograficzny sporządzono we
dług obowiązujących przepisów polskiej 
normy »opis bibliograficzny»”, ale — mo
że wskutek braku polskiej normy „przed
mowa” — niewiele powiedziano o zasa
dach i sposobie doboru publikacji. Wiemy 
tylko, że ,,zarejestrowano wydawnictwa 
książkowe i artykuły z czasopism”, któ
rych wykaz obejmuje 64 tytuły (nie ma 
wśród nich Bibliotekarza, nie ma Po
radnika Bibliotekarza, nie ma Przeglądu 
Bibliotecznego, nie ma redagowanych we 
Wrocławiu „Studiów o Książce” — dla
tego, że nic odpowiedniego nie opubliko
wały czy też dlatego, że nie przewidywano 
brania ich pod uwagę?). „Bibliografia w 
przeważającej części została op
racowana z auitopsji”, a w części nie prze
ważającej? „Przy doborze materiałów do
konano niezbędnej selekcji”, ale na czym 
opierano przekonanie o niezbędności włą
czania łub wyłączania poszczególnych pu
blikacji — nie wiemy.

W nie podpisanej „Przedmowie” wyra
żana jest gotowość wrocławskiej WiMBP 
do podjęcia trudu „corocznego rejestrowa
nia i publikowania tego rodzaju materia
łów”, jeśli ta bibliografia zyskałaby pozy
tywne oceny i stwierdzona zostałaby jej 
przydatność. O ile poczynione tu spostrze
żenia mogą być wzięte pod uwagę przez 
osoby bardziej uprawnione do oceniania 
dzieł tego rodzaju, o tyle na temat samej 
przydatności bibliografii któż może wypo
wiedzieć się kompetentniej niż jej rzeczy
wiści użytkownicy, poszukiwacze jednej 
lub wielu publikacji spośród 1191 (a nie 
„1192”, bo poz. 299 jest zdublowana poz. 
300) dobranych i opisanych przez Marię 
Kunc? Pracę tę WiMBP wydrukowała sta
rannie, ale oprawiła ją w okładkę, która 
nie ułatwia odczytania tytułu (odmiennego 
zresztą od tytułu umieszczonego na karcie 
tytułowej) i zorientowania się w treści 
książki.

Patronowanie całemu temu przed się wziię- 
ciu przez Wydział Kultury i Sztuki Urzę
du Województwa Wrocławskiego i Mia
sta Wrocławia można by uznać za urzę
dowe stwierdzenie przydatności dzieła. 
Miejmy nadzieję, że tym razem opinię urzę 
dową potwierdzi życie, które wszak bywa 
udziałem części wydawanych książek.

Opublikowanie bibliografii Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tade
usza Mikulskiego potraktowała na równi 
z innymi swymi dokonaniami wydawni-
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czymi roku 1980. W każdym razie można 
tak mniemać na podstawie jej „Sprawo
zdania” za tenże rok — sprawozdania na
der starannego i ciekawego, opracowane
go pod redakcją i przy udziale Anny Gu
zowskiej przez Juliusza Bernarda, Elżbie
tę Dziurkowską, Elżbietę Foryś, Krystynę 
Januszewską, Jerzego Matejuka, Danutę 
Netzel, Zofię Sierykow i Alicję Sokołow- 
ską-Szczepaniec.

„Sprawozdanie...”, wydane w roku 1981 
(jeśli się nie mylę, trzecie z kolei tak pu
blikowane) mieści się w niewielkiej bro
szurze liczącej 23 stronice dość gęstego 
tekstu i 8 obszernych tabel, ale zawiera 
prawie wszystkie informacje i oceny, ja
kich zwykle po takich opracowaniach mo
żna się spodziewać. Poprzedzone kilku- 
zdaniowym wstępem „historycznym”, spra
wozdanie ito wydaje się być wolne od — 
tak charakterystycznych dla tego rodzaju 
dokumentów — pustosłowia, samochwal
stwa i schlebiania czytelnikom należącym 
do „góry”. Nie ulega wątpliwości, że ta 
rzeczowość i czystość „Sprawozdania” 
jest w znacznym stopniu owocem posierp
niowej dyskusji, która „była bardzo po
trzebna. Z jednej strony” — piszą auto
rzy Sprawozdania — „Wykazała ona, że ja-» 
ko środowisko pracowaliśmy dobrze, że 
nie możemy mieć do siebie istotniejszych 
pretensji. Z drugiej udowodniła, że bardzo 
wiele kwestii dotyczących bibliotek, biblio
tekarzy, czytelnictwa itp. musi budzić nasz 
niepokój i sprzeciw”.

Można by śmiało przytaczać liczne i ob
szerne fragmenty wrocławskiego „Spra
wozdania”, dając w ten sposób wyraz 
przekonaniu, że zawierają się w nich spo
strzeżenia godne uwagi, a przy tym od
noszące się do zjawisk ogólniejszych, by 
nie powiedzieć: występujących w Polsce 
powszechnie. I zapewne możliwość spopu
laryzowania opinii wrocławskich bibliote
karzy zostałaby tu wykorzystana, gdyby 
nie to, że zanim omówienie niniejsze zo
stanie wydrukowane będzie już może do
stępne sprawozdanie o rok nowsze i że 
będzie ono napisane nie po staro-nowemu, 
lecz tak jak to, cytowane. Jest i drugi — 
szczęśliwy — powód opierania się chęci 
przepisywania tu wrocławskiej oceny ro
ku 1980, mianowicie potrzeba przedstawie
nia paru innych publikacji Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ta
deusza Mikulskiego.

Należy przypuszczać, że omówienie ni
niejsze obejmuje tylko część ubiegłorocz
nego dorobku wydawniczego wrocławskiej 
WiMBP — nie wszystko wszak co wyda
ne musiało być do Instytutu Książki i 
Czytelnictwa wysłane i nie wszystko mu
siało tam trafić, szczególnie że przyszły 
czasy zmuszające pocztę do traktowania 
prawie wszelkich druków tak, jak kolej 
traktowała do niedawna broń nabitą oraz 
materiały żrące i cuchnące... Jakkolwiek 
było, dotarły do nas m. in. dwa (spośród

chyba kilku zaplanowanych do wydania) 
zeszyty poradnika bibliograficznego „po
święconego dziejom Polski w literaturze 
pięknej”, obydwa opracowane przez Lon
ginę Słowik na podstawie BN-owskiej bi
bliografii zalecającej i księgarskiego 
„Kartkowego Katalogu Nowości”. Chcia- 
łoby się wiedzieć., czy autorka poradnika, 
zadawszy sobie trud niemały przewerto- 
wania tych materiałów z lat kilkunastu, 
spotyka się z należną jej wdzięcznością 
ze strony innych bibliotekarzy i czytelni
ków. Ciekawość ta wynika z obawy, że 
obydwie części poradnika „Dzieje Polski 
w powieści”: „Polska Piastów, Polska Ja
giellonów” i „Rzeczpospolita szlachecka”, 
mogą w czytelnikach wywoływać wraże
nia podobne do tych, których łacno pra
wie każdemu dostarczy lektura „Kuchni 
staropolskiej”, a nawet „Kuchni polskiej”. 
Otóż znaczna — zbyt znaczna — część za
lecanych lub tylko przypomnianych przez 
Longinę Słowik powieści historycznych na
leży do odległej już historii naszego (bez) 
ruchu wydawniczego i naszego — za prze
proszeniem — księgarstwa, a także biblio
tek, które kiedyś może te powieści w 
swych księgozbiorach nawet miały. Szko
da tu miejsca na wypisywanie tytułów 
utworów, które po raz ostatni były wy
dane przed dziesięciu, dwudziestu i wię
cej laty. A przecież — należy przypusz
czać — autorka starała się dobierać dzie
ła, co do których można mieć nadzieję, 
że żyją w postaci książkowej. Nie było
by więc źle, gdyby poradniki Longiny 
Słowik posłużyły także wydawcom, ale nie 
jest tak dobrze, żeby wydawcy chcieLi i 
z takich źródeł pomysły do swoich pla
nów czerpać. Tu warto sobie uświadomić, 
że owo nikłe prawdopodobieństwo zain
teresowania wydawców treścią wrocław
skiego poradnika ma i dobrą stronę. Nie
którzy, zainteresowawszy się, mogliby ut
wierdzić się w przekonaniu, że 1° niektó
rzy co bardziej krytyczni recenzenci ich 
książek zupełnie racji nie mieli, skoro te 
właśnie książki są — bądź co bądź — za
lecane czytelnikom przez fachowców — 
bibliotekarzy, 2° podawane przez nich in
formacje o książce (jeśli już dochodzi do 
tego podania) nie muszą być dokładniej
sze, staranniej przygotowane niż andota- 
cje bibliotekarskie. Rozumiejąc, że oma
wiane poradniki były pomyślane jako bar
dzo zwięzłe, trudno uznać za najlepszy 
sposób podnoszenia kultury czytelniczej 
opisywanie utworów zdaniami określają
cymi najczęściej tylko ich temat, czas 
akcji lub bohaterów. Opatrywanie niektó
rych tytułów (np. przeciętnej powieści B. 
Sujkowskiego „Dwa zakony”) ocenami w 
rodzaju: „interesująca powieść historycz
na” wydaje się błędem podwójnym, bo 
interesujące utwory opisane bez użycia 
kwalifikatora „intersujące” wypadałoby 
uważać za nieinteresujące, a jeśli — zgod
nie z podtytułem poradnika — wszystkie 
uzwględnione w nim utwory są powieś-
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cłami historycznymi, to po cóż tę ich ga- 
tunkowość w opisach przypominać (jeśli 
zaś nie są powieściami historycznymi, to 
po cóż było je włączać)? Czym Czesław 
Czerniawski zasłużył sobie na wyróżnienie 
w postaci ujawnienia przez autorkę roku 
jego urodzin, gdy o tylu innych pisarzach 
tego nie wiadomo?...

Nie próbowałem sprawdzać ścisłości opi
sów bibliograficznych i nie zadałem sobie 
trudu, jakim byłoby czytanie np. grubych 
powieści Z. Pietrasa, K. Korkozowiczą, Z. 
Zielonki dla określenia stopnia, w jakim 
do ich treści są adekwatne adnotacje Lon
giny Słowik, do których opracowania wy
korzystała ona — jak pisze — materiały 
przygotowywane przez Instytut Bibliogra
ficzny BN i Ośrodek Bibliograficzny „Skła
dnicy Księgarskiej”. Występując w roli 
czytelnika powierzchownego, mogę zwró
cić uwagę na parę nieścisłości, które nie 
muszą być przypadkowymi omyłkami, nie 
dostrzeżonymi przed drukiem. Leszek 
Biały został zamordowany nie w „Gą- 
sowie” lecz w „Gąsawie”, zamiast „wznie
sionego powstania” powinno być chyba 
„wznieconego p.”; zamiast „ukazuje Rze
czypospolitą” winno być niewątpliwie „u. 
Rzeczpospolitą” i zamiast „schyłku Rze
czpospolitej” — „s. Rzeczypospolitej”.

Miło jest stwierdzić, że większość osób, 
które przykładały się do powstania naj
ciekawszego wydawnictwa wrocławskiej 
WiMBP, nie daje powodów do przypusz
czeń. że ma kłopoty z odmianą rzeczowni
ka „Rzeczpospolita”; przykro, że tyle trud
ności sprawia odmiana jego desygnatu. 
Owym najciekawszym wydawnictwem są 
— nie tylko zdaniem niżej podpisanego — 
„Zeszyty Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio
teki Publicznej im. Tadeusza Mikulskie
go”, noszące tytuł „Książka i Czytelnik”, 
określone jako kwartalnik. Mając przed 
sobą tylko trzy pierwsze zeszłoroczne nu, 
mery, a zamiast czwartego i następnych, 
tegorocznych, jedynie nieoficjalną wiado
mość, iż owe dalsze numery „były przy
gotowywane”, chciałoby się mieć ta'kze 
jeśli nie pewność, to nadzieję, że zeszyty 
czwarty, piąty, szósty zostały już wydru
kowane, a następne też będą drukowane 
i rozpowszechniane. To chcenie, te nadzie
je opierają się, oczywiście, na założeniu, 
iż numery czwarty, piąty i następne nie 
były i nie będą gorsze niż numery pierw
szy, drugi i trzeci. (O zawartości kolejnych 
zeszytów poinformujemy w następnym 
numerze Bibliotekarza — Redakcja).

Witold Adamiec

SPRAWY BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA W PRASIE

Przeciw zniesieniu priorytetu w zakupie książek dla bibliotek. Kradzieże 
książek. Obniżenie się technicznej jakości książek. Kanon książek dla 

bibliotek.

W czerwcu 1982 r. odbyła się inspekcja 
w jednej z warszawskich księgarń, gdzie 
organ kontrolny zakwestionował zasadność 
stwarzanej dla bibliotek oraz indywidu
alnym nabywcom (naukowcom, nauczy
cielom) preferencji w zakupie książek. 
Powołano się w tym przypadku na usta
wę o zwalczaniu spekulacji z dnia 25 
września 1981 r., a rezerwowanie książek 
uznano za czynności sprzeczne z tą ustawą.

W wyniku przedstawionych wniosków 
pokontrolnych, sitołeczny „Dom Książki” 
wydał zarządzenie likwidujące z dniem 
30 czerwca 1982 r. wszelką rezerwację wy
dawnictw — na zasadach dotąd stosowa
nych — dla bibliotek i odbiorców indy
widualnych. Dopuszczono jedynie rezer
wację książek dla bibliotek, ale na pod
stawie formalnego, pisemnego zamówienia, 
które biblioteki mogą składać w księgarni 
raz czy dwa razy w miesiącu.

W związku z tymi postanowieniami w 
artykule pod wymownym tytułem „Czy 
tędy droga do zwalczania spekulacji książ
kami?” (Zycie Warszawy nr 146) stwier
dza się, że respektowanie preferencji dla 
bibliotek i niektórych odbiorców indywi
dualnych stanowi mniejsze zło niż znie
sienie tego przywileju, bowiem zarezer
wowane książki trafią poprzez biblioteki 
do tych, którzy naprawdę potrzebują. Fak
tem jest, że w Warszawie działają od ja
kiegoś czasu swoiste gangi, które wyku
pują nowości i sprzedają je po bajońskich 
cenach na targowisku przy ul. Wolumen. 
Według opinii „Domu Książki” nielegalny 
handel książkami można by ograniczyć, 
gdyby wydano zakaz sprzedaży na Wolu
menie książek z bieżącej produkcji wy
dawniczej, zezwalając na sprzedaż wy
dawnictw z 1981 r. i wcześniejszych. Jed
nak spekulację książkami uda się w pełni
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zlikwidować wówczas, gdy produkcja wy
dawnicza zaspokoi w pełni potrzeby rynku, 
a na to musimy jeszcze poczekać.

Bardziej zdecydowane i krytyczne sta
nowisko wobec decyzji zlikwidowania 
priorytetu dla bibliotek w zakupie ksią
żek zajmuje Bożena Zagórska w arty
kule „Spekulacji nie zwalczysz biurokra
cją” (Trybuna Ludu nr 163). Autorka za
pytuje wprost: czy ta decyzja, obraźliwa 
dla księgarzy i utrudniająca życie biblio
tekarzom, ukróci spekulację? i odpowiada 
dalej, że przeciwnie, da więcej egzem
plarzy poszukiwanych książek właśnie spe
kulantom, mającym czas na „polowanie” 
na atrakcyjne tytuły. Zezwolenie na re
zerwowanie książek dla bibliotek na pod
stawie ich pisemnych zgłoszeń nie może 
być realizowane, będzie fikcją. Jeżeli mia
łoby to dalej obowiązywać, wtedy księga
rze musieliby przeglądać stosy zamówień 
bibliotek przy okazji każdej dostawy ksią
żek, dodajmy zamówień sporządzanych bez 
oglądania książek. Jest to praktycznie nie
wykonalne. B. Zagórska kończy artykuł 
stwierdzeniem, iż każde zarządzenie trze
ba stosować z głową i przytacza odpowie
dni przypadek z życia, który znakomicie 
ośmiesza dawnych projektodawców.

Ostatni artykuł „z tego cyklu” już w 
samym tytule przynosi zapowiedź pozy
tywnego rozwiązania problemu rezerwacji 
książek według dawnych ustaleń — jest 
to artykuł (mg i jw) — „Powrót zasad 
zdrowego rozsądku” (Rzeczpospolita nr 
165). Autorzy artykułu podkreślają, że za
proponowany w decyzji stołecznego „Do
mu Książki” system rezerwacji książek 
na podstawie „Zapowiedzi Wydawniczych” 
nie może zdać egzaminu. Ich opinia na 
ten temat pokrywa się z uwagami biblio
tekarzy i księgarzy zebranymi w wyniku 
rozmów przeprowadzonych w kilku war
szawskich księgarniach (m. in. Głównej 
Księgarni Technicznej) i przedstawicielami 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Należy jednak podkreślić, że finał całej 
sprawy jest korzystny dla bibliotekarzy i 
księgarzy, o czym dowiadujemy się z in
formacji przekazanej w omawianym ar
tykule. Zacytowano tu bowiem fragment 
pisma Departamentu Książki Minister
stwa Kultury i Sztuki z dnia 19 lipca 
1982 r., w którym praktycznie anuluje się 
postanowienia stołecznego „Domu Książki”. 
W piśmie tym podkreślono, że nie prze
stały obowiązywać i pozostają w mocy do
tychczasowe zarządzenia ministra kultury 
i sztuki zapewniające bibliotekom wszy
stkich typów, instytucjom naukowym, lu
dziom nauki, specjalistom i twórcom nie
zbędne preferencje przy zakupie nowości 
wydawniczych i książek importowanych, 
a Bibliotece Narodowej i Bibliotece Ja
giellońskiej prawo pierwszeństwa przy za
kupie starych druków i książek przygoto
wanych na aukcje antykwarskie. Zgodnie 
z obowiązującymi zarządzeniami, a także 
stosownie do tradycji obowiązującej w

handlu książką, kierownicy księgarń ma
ją prawo do rezerwowania książek dla 
określonych nabywców zbiorowych i indy
widualnych na okres od 14 dni (nabywcy 
indywidualni) do 2—3 miesięcy (biblio
teki publiczne, wyższych uczelni, naukowe 
i szkolne) od daty przyjęcia książek do 
sprzedaży. Dodajmy, że równolegle z pi
smem Departamentu Książki, wystosowa
ne zostało do Dyrekcji „Domu Książki” w 
Warszawie pismo Dyrektora Gabinetu 
Ministra Kultury i Sztuki polecające anu
lowanie wydanej decyzji zakazującej od
kładania książek dla bibliotek i określo
nych nabywców indywidualnych.

Tak więc krótki był okres ważności nie
fortunnej decyzji stołecznego „Domu 
Książki”, jednak w tym czasie narobiła 
ona bardzo dużo zamieszania i niepotrze
bnego zdenerwowania. Chociaż trudno us
talić, czy w tym okresie zmniejszył się 
handel nielegalny książką, to jednak skłon
ni bylibyśmy przypuszczać, że nie na
stąpiły tu żadne zmiany.

Wzrost cen książek na rynku powoduje 
większe zagrożenie księgozbiorów przed 
kradzieżą. O niedawnym przypadku kra
dzieży siedemnasto i osiemnastowiecznych 
książek w dziale zbiorów specjalnych Bi
blioteki Narodowej przy pl. Krasińskich 
w Warszawie pisze Krystyna S w i ą t e c- 
k a w artykule „Nie domknięte okna” (Ty
godnik Kulturalny nr 15). Na wstępie za
prezentowano tu „technikę” dokonanej 
kradzieży przez trzech młodych ludzi. Jak 
się okazało dokonali oni wcześniej kra
dzieży obrazów w warszawskiej Pracowni 
Konserwacji Zabytków. O dokonanej kra
dzieży książek powiadomiona została Bi
blioteka Narodowa przez Milicję Obywa
telską w dniu 30 maja br., a więc w dwa 
dni po dokonanym włamaniu odzyskano 
skradzione książki. K. Swiątecka opisując 
okoliczności w jakich dokonano kradzieży 
w Pracowni Konserwacji Zabytków i Bi
bliotece Narodowej, formułuje wnioski na 
temat lepszego zabezpieczenia dóbr kultury.

Słowo „zabezpieczenie” kojarzy się nie 
tylko z ochroną przed kradzieżą, ale tak
że przed zniszczeniem, którego sprawcą 
jest najczęściej czas. Właśnie temu osta
tniemu problemowi pragniemy poświęcić 
trochę miejsca.

Kira Gałczyńska w artykule „Książ
ki umierają za wcześnie” (Trybuna Ludu 
nr 144) pisze, że jakość wydawanych dziś 
książek woła o pomstę do nieba. Tech
niczna śmierć księgozbiorów staje się 
powszechnością polskich bibliotek, choro
bą, która przychodzi przedwcześnie. Li
czne rozmowy z bibliotekarzami i oglę
dziny książek bibliotecznych utwierdzają 
autorkę artykułu w przekonaniu, że ja
kość techniczna książek z roku 1950 — 
wydanych na zlecenie Komitetu Upow
szechniania Książki jest lepsza niż wy
dawanych obecnie. Stąd wypływa postu
lat o staranniejsze wydawanie książek, bo
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wiem w okresie kryzysu na rynku wy
dawniczym książkę powinna cechować 
trwałość zabezpieczająca wielokrotne 
użytkowanie.

W tym samym numerze Trybuny Ludu 
zamieszczona została wypowiedź Stanisła
wa Krzywickiego pt. „Oczekiwanie 
pomocy”. Autor artykułu przedstawił się 
jako przewodniczący ogólnopolskiego ze
społu partyjnych bibliotekarzy, informu
jąc o wynikach narady w Wydziale Kul
tury КС PZPR, na której omawiano ak
tualne miejsce bibliotek w polityce kul
turalnej i rolę tych placówek w systemie 
upowszechniania kultury. S. Krzywicki 
stwierdził, że kluczowym problemem, 
szczególnie dla bibliotek publicznych i 
szkolnych, w okresie kryzysu, jest za
opatrzenie w podstawowy zasób książek, 
W związku z tym zespół partyjny biblio
tekarzy wystąpił z inicjatywą opracowania 
kanonu książek dla bibliotek. Opracowu
jąc założenia kanonu przyjęto następują
ce zasady:
— ma to być zestaw książek, które po

winny obowiązkowo znajdować się w 
księgozbiorach wszystkich bibliotek pu
blicznych i ich filii.

— objąć powinien wybór dzieł, których 
znajomość jest obowiązkiem dla kultu
ralnego człowieka ze średnim wykształ
ceniem, lub które są czytelnikowi po
trzebne ze względów praktycznych.

Książki objęte kanonem miałyby odpo
wiednią oprawę introligatorską i pełne op
racowanie biblioteczne. Opracowaniem 
tego zestawu książek zająć się ma zespół, 
w którym znajdą isię m. in. przedstawicie
le Biblioteki Narodowej i większych bi
bliotek publiczno-naukowych, a będzie 
mu patronować Ministerstwo Kultury i 
Sztuki. Do kolejnych ważnych spraw za
liczył S. Krzywicki problem integracji 
środowiska bibliotekarskiego. Jego zda
niem nowa ustawa o bibliotekach i oś
rodkach informacji naukowej musi stać 
się podstawą ujednoliceń organizacyjnych, 
kadrowych oraz zasad korzystania ze zbio
rów. Do ważnych tematów narady zespo
łu partyjnego bibliotekarzy należał pro
blem upowszechnienia książki w środowi
sku robotniczym i w tym kontekście oma
wiano sytuację obecną bibliotek zakła
dowych.

eLBe

KRONIKA KRAJOWA

KONFERENCJA DYREKTORÓW WOJE
WÓDZKICH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
I WOJEWÓDZKICH DOMÓW KULTURY

W dniach 16—18 czerwca 1982 r. odby
ła się w Państwowym Ośrodku Kształce
nia Bibliotekarzy w Jarocinie konferencja 
dyrektorów wojewódzkich bibliotek pub
licznych i wojewódzkich domów kultury, 
której głównym tematem była działalność 
kulturalno-oświatowa w środowisku wiej
skim. Celem konferencji było przedsta
wienie propozycji rozwiązań organizacyj
nych, programowych oraz środków dzia
łania stymulujących społeczną aktywność 
kulturalną wsi.

Program konferencji obejmował:
— otwarcie konferencji i omówienie po

rządku obrad — mgr Janusz Nowic
ki — dyrektor Departamentu Biblio
tek, Domów Kultury i Działalności Spo
łeczno-Kulturalnej MKiS,

— referat prof, dr hab. Franciszka Mle
czki nt. „Przemiany społeczno-kultu
ralne wsi polskiej”,

— referat dr Michała Strąka nt. „Nor
matywny model sieci instytucji kultu
ralnych w gminach”,

— spotkanie z wiceministrem Kultury i 
Sztuki dr Izydorem Adamskim.

Oprócz obrad plenarnych konferencja 
prowadzona była w następujących zespo
łach problemowych:
— Praca z dziećmi i młodzieżą,
— Ruch społeczny na rzecz rozwoju kul

tury na wsi,
— Przygotowanie kadry dla placówek na 

wsi (uniwersytety ludowe, kursy przy- 
spasabiające, doskonalące, szkolnictwo 
policealne i wyższe),

— Koncepcja programowo-organizacyjna 
przedsiębiorstwa kulturalnego w gminie.

NAGRODY PREZESA RADY MINI
STRÓW ZA TWÓRCZOŚĆ DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dzie
cka prezes Rady Ministrów przyznał do
roczne nagrody za twórczość dla dzieci i 
młodzieży. Laureatami w 1982 r. w dzie
dzinie literatury zostali:
— Krystyna Boglar — za całokształt 

twórczości literackiej dla dzieci i mło
dzieży,

—■ Aleksander Minkowski — za cało
kształt twórczości literackiej dla dzie
ci i młodzieży,

— Monika Warneńska — za całokształt 
twórczości literackiej dla dzieci i mło
dzieży,

—■ Maria Ziółkowska — za całokształt 
twórczości literackiej dla dzieci i mło
dzieży,

— Zespół redakcji „Miś” — w składzie:
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Barbara Lewandowska, Janina
Krzemińska, Jadwiga Brzeczek
— za wprowadzanie dziecka w świat 
literatury i plastyki.

NOWY OBIEKT DLA MIEJSKIEJ BIB
LIOTEKI PUBLICZNEJ W SKARŻYSKU 
KAMIENNEJ

W dniu 25 czerwca 1982 r. nastąpiło 
uroczyste przekazanie na cele biblioteczne 
części nowo wybudowanego pawilonu w 
Skarżysku Kamiennej. Znalazła w nim 
siedzibę Miejska Biblioteka Publiczna w 
Skarżysku Kamiennej z wypożyczalniami 
i czytelniami dla dorosłych i młodzieży. 
Całość przekazanego pomieszczenia ma 
około 400 m2 i zlokalizowana jest na I 
piętrze pawilonu spółdzielczego. Nowo ot
wartą bibliotekę wyposażono w funkcjo
nalny sprzęt i meble.

ADAPTACJA DAWNEGO ARSENAŁU W 
CHEŁMNIE NA CELE BIBLIOTECZNE

W dawnym arsenale z czasów Księstwa 
Warszawskiego w Chełmnie w woj, to
ruńskim trwają prace adaptacyjne, pro
wadzone przez ekipę Pracowni Konser
wacji Zabytków w Toruniu. Przywrócono 
już budowli dawną świetność i adaptuje 
się wnętrza dla potrzeb miejskiej biblio
teki publicznej, która ma zagospodarować 
nową siedzibę w połowie 1983 roku.

NOWY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KUL
TURALNY „INSPIRACJE”

Od września 1982 r. wydawany jest mie
sięcznik ruchu społeczno-kulturalnego „In
spiracje” — w miejsce dotychczas wyda
wanych czasopism: „Nasz Klub” oraz „Kul
tura i Ty”. „Inspiracje” podejmują pro

blemy upowszechniania kultury i służyć 
pomocą repertuarową i metodyczną. Przy 
każdym numerze ukazuje się dodatek re
pertuarowy jako część zaplanowanej „Bi
blioteczki Repertuarowej Inspiracji”. Mie
sięcznik „Inispiracje” został zalecony do 
prenumeraty przez domy i ośrodki kultu
ry, kluby i biblioteki publiczne.

ZBIÓRKA KSIĄŻEK I CZASOPISM 
DZIECIĘCYCH

Z inicjatywy Komitetu Ochrony Praw 
Dziecka rozpoczęła się w czasie wakacji 
1982 r. zbiórka ksiiążek i czasopism dzie
cięcych z przeznaczeniem na zaopatrzenie 
oddziałów przedszkolnych na wsi. Do akcji 
tej włączono biblioteki publiczne 'i szkol
ne, szkoły, redakcje, organizacje społecz
ne i młodzieżowe.

POROZUMIENIE WYDAWCÓW
O WSPÓŁDZIAŁANIU

W dniu 21 lipca 1982 r. podpisane zosta
ło porozumienie o współdziałaniu grupy 
wydawców z całego kraju. Uczestnicy po
rozumienia zobowiązali się do wspólnego 
podejmowania uchwał w sprawach zwią
zanych z występowaniem do organów ad
ministracyjnych w kwestiach systemu fi
nansowego wydawnictwa, takich jak po
datki, doitowanie pozycji deficytowych, 
płace i honoraria, a także dotyczących 
środków materialnych i technicznych nie
zbędnych do właściwego działania wy
dawnictw. Wybrany został trzyosobowy 
komitet wykonawczy porozumienia, któ
rego przewodniczącym został Czesław К u- 
1 e s z a.

L. B.

PKZEPISye
prawne

A. PRZEPISY OGOLNE

BHP

Wyjaśnienie Nr 3 Ministra Pracy, Płac 
i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 
1981 r. w sprawie ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy w okre
sie zawieszenia działalności związków za
wodowych. Dz. Urz. Min. Pracy, Płac i 
Spraw Socjaln. z 1982 r. nr 1 poz. 1.

Wytyczne Nr 1/1 Ministra Pracy, Płac i

Spraw Socjalnych z dnia 12 stycznia 1982 r. 
w sprawie działalności w zakresie bez
pieczeństwa i higieny pracy w okresie 
stanu wojennego. Dz. Urz. Min. Pracy, 
Płac i Spraw Socjaln. nr 1 poz. 2.

FINANSE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
19 stycznia 1982 r, zmieniające rozporzą
dzenie w sprawie zakładowego funduszu 
nagród, zakładowego funduszu socjalne
go i zakładowej działalności socjalnej oraz 
zakładowego funduszu mieszkaniowego. Dz. 
U. nr 2 poz. 16.

Na mocy tego rozporządzenia wprowa
dza się z dniem 1 stycznia 1982 r. zmia
ny w przepisach trzech rozporządzeń w 
wyż. wym. sprawach.
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PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Uchwała Nr 25 Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 1982 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie diet i innych należności za czas 
podróży służbowych na obszarze kraju 
oraz uchwałę w sprawie świadczeń dla 
pracowników czasowo przeniesionych. Mon. 
Pol. nr 4 poz. 19.

Dieta wynosi 160 zł za dobę podróży. 
Dodatek za rozłąkę pracowników czasowo 
przeniesionych wynosi 130 zł, za każdy 
dzień pobytu w miejscowości czasowego 
przeniesienia.

Zarządzenie Ministra Komunikacji z 
dnia 22 grudnia 1981 r. zmieniające zarzą
dzenie w sprawie używania pojazdów sa
mochodowych do zaspokajania służbowych 
potrzeb komunikacyjnych. Mon. Pol. nr 
33 poz. 305.

żmiany dotyczą m. in. miesięcznych li
mitów zużycia paliwa oraz stawek zwrotu 
kosztów przebiegu: samochodu osobowe
go — 4,50 zł za km, motocykla — 1,80 zł, 
motoroweru — 1,20 zł.

REKOMPENSATY PIENIĘŻNE

Uchwała Nr 24 Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompen
sat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z 
dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen deta
licznych podstawowych artykułów żywno
ściowych, opału i energii. Mon. Pol. nr 4 
poz. 18.

SPECJALIZACJA ZAWODOWA INŻY
NIERÓW

Uchwała Nr 193 Rady Ministrów z dnia 
7 września 1981 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie specjalizacji zawodowej inży
nierów. Mon. Pol. nr 23 poz. 207.

Zmiany dotyczą dodatków za specjali
zację :(I stopnia — 1500 zł, II stopnia — 
2000 zł), trybu ich przyznawania oraz dzia
łalności komisji oceny twórczych osiągnięć 
zawodowych inżynierów.

STATYSTYKA PAŃSTWOWA

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o sta
tystyce państwowej. Dz. U. nr 7 poz. 58.

„Zadaniem i obowiązkiem statystyki pań
stwowej jest rzetelne i systematyczne in
formowanie o poziomie i stanie rozwoju 
społeczno-gospodarczego oraz realizacji 
planów społeczno-gospodarczych”. Ustawa 
określa: 1) organizację i zakres działania 
organów statystyki państwowej, 2) obo
wiązki statystyczne przedsiębiorstw pań
stwowych oiraz innych jednostek i osób 
fizycznych, 3) kary grzywny za działania 
■nie zgodne z przepisami ustawy. Ustawa 
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 
9 marca 1982 r. równocześnie traci moc 
obowiązująca ustawa z dnia 15 lutego

1962 r. o organizacji statystyki państwo
wej (Dz. U. nr 10 poz. 47 z późn. zmia
nami).

STYPENDIA NAUKOWE

Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkol
nictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 
stycznia 1982 r. w sprawie zasad przyzna
wania stypendiów naukowych oraz praw 
i obowiązków osób pobierających te sty
pendia. Dz. U. nr 5 poz. 43.

URLOPY WYCHOWAWCŻE

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
27 stycznia 1982 r. zmieniające rozporzą
dzenie w sprawie urlopów wychowaw
czych. Dz. U. nr 5 poz. 34.

WYKAZY AKTÓW PRAWNYCH

Uchwała Nr 23 Rady Ministrów z dnia 
6 listopada 1981 r. w sprawie utraty mocy 
obowiązującej niektórych uchwał Rady Mi
nistrów i jej organów, ogłoszonych w Mo
nitorze Polskim. Mon. Pol. nr 29 poz. 268.

W załączeniu podano wykaz 43 aktów 
prawnych, które utraciły moc obowiązu
jącą.

Zarządzenie Nr 9 Ministra Hutnictwa i 
Przemysłu Maszynowego z dnia 30 listo
pada 1981 r. w sprawie uchylenia resorto
wych aktów prawnych Dz. Urz. Min. Hutn. 
i Przemysłu Maszynowego z 1982 r. nr 1 
poz. 2.

Załączony do zairządzenia wykaz obej
muje 210 aktów prawnych.

Zarządzenie Nr 6 Ministra Hutnictwa i 
Przemysłu Maszynowego z dnia 20 stycz
nia 1982 r. w sprawie wykazu obowiązu
jących aktów prawnych. Dz. Urz. Min. 
Hutn. i Przemysłu Maszynowego nr 2 
poz. 6.

Załączony do zarządzenia wykaz obej
muje 154 akty prawne obowiązujące w 
dniu 31 grudnia 1981 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzę
du Statystycznego z dnia 7 stycznia 1982 r. 
w sprawie wykazów obowiązujących re
sortowych aktów normatywnych. Dz. Urz. 
GUS nr 1 poz. 1.

Załączone do zarządzenia wykazy obej
mują 161 aktów prawnych obowiązują
cych w dniu 1 stycznia 1982 r.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych z dnia 19 stycznia 1982 r. 
w sprawie wykazu obowiązujących aktów 
prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzę
dowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Dz. Urz. Zakł. Ubezp. Społ. nr 1 poz. 6.

Załączony wykaz obejmuje 60 aktów 
prawnych obowiązujących w dniu 31 gru
dnia 1981 r.
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Obwieszczenie Nr 1 Przewodniczącego 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
z dnia 20 stycznia 1982 r. w sprawie wy
kazu obowiązujących aktów prawnych wy
danych przez Przewodniczącego Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów. Dz. 
Urz. Komisji Planowania przy RM nr 1 
poz. 2.

Załączone wykazy obejmują 84 akty 
prawne obowiązujące w dniu 31 grudnia 
1981 r.

ZASIŁKI RODZINNE
Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i 

Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 
1981 r. w sprawie zasiłków rodzinnych 
Dz. U. nr 32 poz. 191.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

BIBLIOTEKI SZKOLNE
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela. Dz. U. nr 3 poz. 19.
(Szczegółowe omówienie przepisów dot. 

bibliotekarzy szkolnych zamieszczono W: 
Informator Bibliotekarza i Księgarza na 
rok 1983).

BIBLIOTEKI SZPITALNE
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

1 marca 1982 r. w sprawie uposażenia pra
cowników zakładów społecznych służby 
zdrowia, zakładów pomocy społecznej i za
kładów rehabilitacji zawodowej inwali
dów. Dz. U. nr 8 poz. 65.

W załączniku nr 3 przy poz. poz. 18 i 
20 podano stanowiska bibliotekarskie. 

INFORMACJA NAUKOWA

Uchwała Nr 232 Rady Ministrów z dnia 
6 listopada 1981 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów 
technicznych i innych specjalistycznych na 
rzecz jednostek gospodarki uspołecznio
nej. Mon. Pol. nr 29 poz. 267.

Zmiany dotyczą gromadzenia przecho
wywania (przez okres co najmniej 5 lat) 
oraz udostępniania przetłumaczonych tek
stów, a 'także wysokości pobieranych opłat.

Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnic
twa Wyższego i Techniki z dnia 29 stycz
nia 1982 r. w sprawie zasad i trybu prze
kazywania informacji o wykonywanych na 
rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej 
tłumaczeniach tekstów technicznych i in
nych specjalistycznych. Mon. Pol. nr 8 
poz. 53.

ROZPOWSZECHNIANIE PUBLIKACJI

Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu 
Kontroli Publikacji i Widowisk z dnia 12 
grudnia 1981 r. w sprawie zasad i trybu 
udzielania zezwoleń na rozpowszechnia
nie publikacji i widowisk oraz postępowa
nia przy użytkowaniu zakładów, urządzeń 
i aparatów poligraficznych w czasie obo
wiązywania stanu wojennego. Mon. Pol. 
nr 30 poz. 278.

TeZar



z zaTobnej 
karty ANNA GUZOWSKA 

1929—1982

26 lutego zmarła mgr Anna Guzowska. Niespodziewana śmierć zabrałą Ją z na
szego grona. Odeszła od nas w pełni sił, przepełniona myślą o pracy, ktdrą świa
domie wybrała i której pozostała wierna przez całe życie. Przeszła wszystkie szcze
ble bibliotekarskiej kariery. Po studiach polonistycznych na Uniwersytecie Wroc
ławskim rozpoczęła pracę w 1955 r. na stanowisku instruktorki, przez kilka lat była 
kierowniczką działu instrukcyjno-metodycznego, potem bibliografką w dziale infor
macyjno-bibliograficznym, a od 1970 r. była zastępcą dyrektora Wojewódzkiej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Pracowała dużo, na każdym stano
wisku wykazywała wiele inicjatywy i zaangażowania. Interesowało ją głównie 
czytelnictwo i jemu poświęcała wiele czasu; czytając, pisząc i publikując wiele 
opracowań opartych na badaniach.

Bibliografia wszystkich publikacji Anny Guzowskiej zawiera 39 pozycji. Od 
1957 r, była redaktorem prawie wszystkich publikacji wydawanych przez Bibliote
kę, a szczególnie wiele pracy włożyła w redagowanie kwartalnika Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu „Materiały Metodyczne” (1956—1976) 
oraz wznowionego w 1981 r. po kilkuletniej przerwie, kwartalnika pod nowym 
tytułem: „Książka i Czytelnik”,

Uczestniczyła również w pracach dydaktycznych. Przez szereg lat była konsul
tantem POKKB w ośrodku wrocławskim, współpracowała z Instytutem Biblioteko
znawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie badań naukowych, dydaktyki 
(w roku akademickim 1977/78 prowadziła wykład monograficzny) i praktyk 
studenckich.

Była wielokrotnie wyróżniana odznakami regionalnymi i resortowymi. Odzna
czona również Złotym Krzyżem Zasługi. Działała aktywnie w organizacjach spo
łecznych w Bibliotece i poza nią. W Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich pełniła 
różne funkcje we władzach okręgowych.

Współdziałała i organizowała sesje naukowe w Bibliotece, często przy współpracy 
z Zarządem Okręgu SBP. Wiedza zawodowa Anny Guzowskiej, szerokie horyzonty 
intelektualne oraz cechy charakteru zdobyły uznanie i szacunek zarówno współ
pracowników, jak i licznej rzeszy sympatyków książki.

Będzie nam Jej bardzo brakować.

Juliusz Bernard



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

1. DĄBROWSKA W. — Walka o książkę. Warszawa 1967
(Reedycja publikacji konspiracyjnej z 1944 r.) 15,— zł

2. GETTER M., TOKARZ A. — Wrzesień 1939 w książce, prasie i filmie.
Poradnik bibliograficzny. Wyd. 3. Warszawa 1970. 40,— zł

3. JEZYŃSKI S. — w kręgu książek. Nowe quizy i wieczory literackie
i muzyczne. Warszawa 1976. 70,— zł

4. KIEDRZYNSKA w. — Powstanie warszawskie w książce i prasie.
Poradnik bibliograficzny. Sł. wstępne i aneks W. Bartoszewski.
Warszawa 1972. 50,— zł

5. KOZAKIEWICZ W. — Czytelnictwo chorych. Warszawa 1968. 12,— zł
6. WIĘCKOWSKA H. — Akademickie kształcenie bibliotekarzy.

Warszawa 1968. 22,— zł
7. WOŁOSZ J. — Organizacja biblioteki i kierowanie jej działalnością.

Warszawa 1981. 26,— zł
8. ŻYDANOWICZ Z. — Bibliografie narodowe bieżące. Warszawa 1973. 25,— zł
9. Informator bibliotekarza i księgarza 1979. Warszawa 1978. 40,— zł

10. Informator bibliotekarza i księgarza 1980. Warszawa 1979. 40,— zł
11. Informator bibliotekarza i księgarza 1981. Warszawa 1980. 43,— zł
12. Informator bibliotekarza i księgarza 1982. Warszawa 1981. 40,— zł
13. Literatura piękna. Adnotowany rocznik bibliograficzny 1975—1976.

Warszawa 1980. 151,— zł
14. Literatura piękna. Adnotowany rocznik bibliograficzny 1978.

Warszawa ; 1981. 370,— zł
15. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży. R 15. Warszawa 1970. 10,— zł

Zamówienie prosimy kierować pod adresem: Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich, Administracja Wydawnictw 00-953 Warszawa, ul. Konopczyńskiego S/7.





b Сева зй 30.—

Indeks 3JS62

Nakładem Wydawnictwa „Czasopii»:
00-950 Warsza

ma Wojskowe”, uk Grzybowska 77. 
waj teł. 20-42-85. 

rszawa, uk Konopczyńskiego 5/7 
ark. druk., 3,00 ark. wyd., nakŁ 8000 

Jynt Zam, 0690. 1982 t. A-i

Adres redakcji i administracji: 
Papier druk. mat. kl. III B/1. Obj. 1,' 

Wojskowa Drukarnia w G
75


