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BIBLIOTEKARZ
CZASOPISMO POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA

Nr 5 POZNAŃ ROK LU

Stanisław KRZYWICKI
WiMBP
Szczecin

Z zagadnień polityki bibliotecznej 
w Polsce

W końcu 1984 roku powstał nowy dokument określający aktualny 
stan i kierunki rozwoju polskiego bibliotekarstwa \ Tym razem trud jego 
opracowania podjął Zespół Partyjny Bibliotekarzy działający przy Wy
dziale Kultury КС PZPR. Zespół ten skupia ponad czterdziestu bibliote
karzy posiadających duże doświadczenie zawodowe i społeczne i rekru
tujących się ze wszystkich ważniejszych sieci bibliotecznych.

Ą/Tateriałem wyjściowym do szerokiej 
dyskusji oraz zebrania dodatkowych 

informacji i propozycji były uprzednio 
opracowane przez Prezydium Zespołu ob
szerne tezy pod roboczym tytułem: „Wy
brane problemy działalności i organizacji
bibliotekarstwa w Polsce”.

Były one przesłane do wszystkich Wo
jewódzkich Zespołów Partyjnych działa
jących przy KW PZPR, do Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich oraz resortów 
zajmujących się bibliotekami.

Od wszystkich adresatów otrzymaliśmy 
wiele ważnych opinii i propozycji, które 
w znacznym stopniu zostały wykorzysta
ne przy ostatecznej redakcji dokumentu. 
Wykorzystano również opracowania i do
kumenty powstałe w latach 70-tych, a do
tyczące powyższej tematyki 2.

Z nadesłanych opinii wynikało, że auto
rzy przedstawionych tez trafnie odtwo
rzyli aktualny stan bibliotekarstwa w Pol
sce i zaproponowali właściwy kierunek 
jego dalszego rozwoju oraz wiele istot
nych, doraźnych rozwiązań. W licznych 
informacjach sygnalizowano jednocześnie, 
zmęczenie i znaczne zniechęcenie biblio

tekarzy ustawicznym dyskutowaniem 
i ustawicznym od lat „postulowaniem” 
bez większych widocznych w praktyce 
efektów, których brak przede wszystkim 
upatruje się w nieumiejętności skutecz
nego działania samego środowiska biblio
tekarzy (tzw. „kiszenie się we własnym 
sosie” i ustawiczne zgłaszanie żalów „do 
wszystkich i o wszystko”, jak pisano w 
jednym z nadesłanych materiałów).

Wyrażano w tym kontekście nadzieję, 
że Zespół Partyjny nie będzie kolejną 
„środowiskową skrzynią” do zbierania po
bożnych życzeń, ale realną siłą środowiska, 
która potrafi, współdziałając z władza
mi politycznymi i administracyjnymi, roz
wiązywać wiele ważnych dla bibliotekar
stwa problemów, a tym samym pełniej 
wykorzystać biblioteki jako podstawowe 
placówki procesu edukacji kulturalnej na
rodu.

W licznych dyskusjach organizowa
nych przez Zespół Ogólnopolski i ze

społy wojewódzkie zwracano uwagę, że 
obrazu współczesnego polskiego bibliote
karstwa nie można odtwarzać jedynie w 
tzw. „czarnych kolorach”, gdyż obraz taki



po prostu nie odpowiada rzeczywistości. Bi* 
blioteki bowiem należą do tej grupy pla 
cówek kultury i oświaty, które znajdują się 
we wszystkich środowiskach, posiadają naj
bardziej ustabilizowaną grupę odbiorców, 
stale rozszerzającą się, najliczniejszą i naj
bardziej przygotowaną kadrę oraz ponad 
300 milionów liczące zbiory, zgromadzone 
w ostatnim czterdziestoleciu. W tym kon
tekście z pewnym żalem podkreślano, że 
w materiałach i publikacjach opracowa
nych przez liczne bibliotekoznawcze ośrod
ki naukowe i poważną publicystykę spo
łeczno-kulturalną nie potrafiono udoku
mentować w sposób przekonywujący opi
nii o doniosłej, a w wielu wypadkach 
fundamentalnej roli współczesnego biblio
tekarstwa w życiu naszego społeczeństwa. 
Dotyczy to przede wszystkim takich pro
blemów jak podtrzymywanie ustawiczne
go kontaktu z dziedzictwem kulturalnym 
narodu oraz współczesną myślą świato
wą, gdzie rola bibliotek jest bezspornie 
najważniejsza. Opracowanie tego typu 
publikacji uważa się za jedną z ważniej
szych spraw. Mogłyby one być wykorzy
stane m. in. w rozmowach przy ustalaniu 
nakładów finansowych na rozwój biblio
tek, a przede wszystkim przy opracowy
waniu podstawowych dokumentów praw
nych z zakresu bibliotekarstwa.

Na jeden jeszcze aspekt w zgłaszanych 
materiałach chciałbym zwrócić uwagę. 
Podkreśla się w nich, że dziś i w naj
bliższej przyszłości tylko dzięki bibliote
kom można zrealizować podejmowane w 
latach siedemdziesiątych hasło „książka 
dla każdego”. W podobny sposób ideę tę 
realizują zresztą inne, znacznie zamożniej
sze od nas kraje. Teza ta została przyję
ta na listopadowym 3 posiedzeniu Komisji 
Kultury КС PZPR.

Powszechnie dziś uważa się, że biblio
teki stanowiące jeden z najważniejszych 
instrumentów edukacji kulturalnej spo
łeczeństwa wymagają zwiększonych nakła
dów i realizacji wielu odkładanych od lat 
decyzji. Szczegółowo mówi się o tym w 
cytowanym dokumencie „O stanie i kie
runkach rozwoju polskiego bibliotekar
stwa”, który wymienia istotne współczes
ne jego słabości. Niewątpliwie słusznie na 
pierwszym miejscu cytuje się w nim da
leko idącą i bardzo kosztowną dezinte
grację bibliotek i środowiska biblioteka
rzy. Dezintegracja ta dokonywana jest 
często przy pomocy kolejnych, nie dosta
tecznie koordynowanych aktów prawnych, 
które wprowadzają inny wymiar czasu 
pracy, wynagrodzenia i przywilejów dla 
pracowników bibliotek i ośrodków infor
macji różnych resortów.

olejnym niezwykle negatywnym zja- 
wiskiem jest zanik elementów wspól

nego planowania rozwoju bibliotek W po

szczególnych regionach i równoczesne 
osłabienie współpracy bibliotek w reali
zacji wielu wspólnych, ambitniejszych 
zadań merytorycznych, które obniżałyby 
koszty wykonania tych prac. Dotyczy to 
m. in. regionalnych systemów informacji, 
gromadzenia zbiorów itp. Podobne zja
wiska mają swoje odbicie na szczeblu 
centralnym.

Zwraca się również uwagę w wielu ma
teriałach porównawczych na duże zróżni
cowanie stanu bazy bibliotek w poszcze
gólnych regionach Polski oraz zasięgu ich 
oddziaływania. Uważa się, że proces ten, 
niestety, pogłębia się. Przyczyn takiego 
stanu rzeczy upatruje się w braku jedno
litego i sprawnego ośrodka polityki bi
bliotecznej oraz efektywnego centrum me
todycznego dla całego bibliotekarstwa pol
skiego. Szczególnie dotkliwie odczuwa się 
brak ogólnopolskiego centrum metodycz
nego. Polska jest jedynym krajem, wśród 
krajów demokracji ludowej, który do tej 
pory nie zdołał rozwiązać tego zadania. 

Dopełnieniem obrazu istniejącej sytua
cji było zaniechanie przed laty sporzą
dzenia statystyki bibliotecznej, co pozba
wiło nas faktycznej informacji o aktual
nym stanie bibliotek i ich działalności. 
Wyjątek stanowią tu biblioteki publicz
ne.

W omawianym dokumencie o stanie 
i kierunkach rozwoju bibliotekar

stwa, autorzy starali się ukazać te dziedzi
ny, które mają istotny wpływ na osłabienie 
działalności bibliotek. W swojej informa
cji wymienię niektóre z nich:
1. Dotkliwe zahamowanie rozwoju sieci 

bibliotecznej, a w wielu wypadkach da
leko idący regres. Dotyczy to w pierw
szej kolejności bibliotek w zakładach 
pracy, bibliotek szkolnych, naukowych 
oraz punktów bibliotecznych prowa
dzonych przez biblioteki publiczne. 
Wiele nowych osiedli liczących po kil
kadziesiąt tysięcy mieszkańców nie ma 
tej elementarnej placówki kultury jaką 
jest biblioteka.
Na potrzebę zmiany tej sytuacji zwra
cano m. in. uwagę w dyskusji na IX 
Zjeździe PZPR i Konferencji Partyj
nej. Postulowano tam, by traktować 
bibliotekę jako podstawowe minimum 
kulturalnego wyposażenia osiedli i za
kładów pracy. Realizacja tego postulatu 
usunęłaby pierwszą barierę rozwoju 
czytelnictwa w Polsce.

2. Bibliotekarze, pomimo wzrostu nakła
dów wydawniczych książek w naszym 
kraju mają ogromne trudności w gro
madzeniu książek dla masowego czy
telnictwa. Z licznych opracowywanych 
zestawów książek poszukiwanych przez



biblioteki Wynika, źe z bieżącej pro
dukcji wydawniczej można zakupić ta
kich książek nie więcej jak 20% rocz
nie.
Podobna sytuacja jest z wydawaniem 
lektur szkolnych. Coraz bardziej dotkli
wym zjawiskiem staje się niska ja
kość techniczna wydawanych książek. 
Wiele z nich nie nadaje się do wielo
krotnego udostępniania przez biblioteki. 
Trwająca od lat podobna sytuacja oraz 
brak w bibliotekach własnej bazy 
konserwatorskiej powoduje, że stan 
techniczny i estetyczny księgozbiorów 
jest bardzo niedobry. Słabe zaopatrzę- 
nie bibliotek w nowe zbiory, poszu
kiwane przez czytelników, jak sygna
lizują bibliotekarze, stanowi najwię
kszą barierę dalszego rozwoju czytel
nictwa w Polsce.

3. Druga połowa lat 70-tych i początek 
lat 80-tych to okres znacznego regre
su czytelnictwa powszechnego w na
szym kraju. Brak pełnej statystyki bi
bliotecznej nie pozwala na pokazanie 
w całości tego problemu. Nie jest ten 
fakt najlepszą wizytówką dla biblio
tek i polityki kulturalnej.
Wielokrotnie już mówiono, że zbiera
my dziś plon niedoceniania księgozbio. 
rów prywatnych m. in. pod hasłen, 
„metr książek dla każdego” \ 
Przeciwko tej koncepcji polityki kul
turalnej w stosunku do bibliotek wy
powiedziała się zdecydowanie Komisja 
Kultury КС PZPR w dn. 19X1 1984 r. 
W ustaleniach Komisji podkreślono 
że jedyną szansą rozwoju czytelnictwa, 
a nie tylko udostępniania książek są 
biblioteki. Powinny one „zaatakować” 
w pierwszej kolejności środowisko 
wiejskie o małej aktywności czytelni
czej i poświęcić szczególnie dużo uwa
gi rozwojowi czytelnictwa w środo
wisku robotniczym i wiejskim.

4. Zmiany w tym kontekście wymaga po
lityka finansowa. W latach 70-tych 
o ponad 10% zmniejszono nakłady na 
biblioteki publiczne. Drastycznie ogra
niczono nakłady finansowe w zakła
dach pracy przeznaczone na bibliote
ki. Również duże ograniczenia finan
sowe odnotowano w innych typach bi
bliotek. Na potrzebę zmiany tej sytua
cji wskazano w uchwale IX Zjazdu 
PZRP. Przypomina się w niej o obo
wiązku utrzymywania i rozwoju biblio
tek przez władze państwowe.
Realizując tę dyrektywę Ministerstwo 
Kultury przy podziale Funduszu Roz
woju Kultury od dwóch lat zapewnia 
zwiększone środki na potrzeby biblio
tek.
Istotnym osłabieniem działalności bi

bliotek, szczególnie bibliotek publicznych, 
był duży odpływ bibliotekarzy w ostat

nich latach. Przyczyną tego ponad 20% 
odejścia bibliotekarzy od zawodu były 
przede wszystkim bardzo niskie płace. 
W tym też okresie drastycznie ograni
czono możliwości kształcenia bibliotekarzy 
w szkołach wyższych. Było to spowodo
wane likwidacją w wielu uczelniach na
boru przede wszystkim na studia zaoczne. 
Działalność ta pozbawiła możliwości do
kształcania w pierwszej kolejności biblio
tekarzy z tzw. głębokiego terenu. Grupa 
tych pracowników ma zazwyczaj już usta
bilizowaną sytuację materialną i jest 
związana z zawodem. Wszelkie osadnictwo 
bibliotekarzy w małych ośrodkach jest 
rprawą mało realną w szerszym zakresie.

IV a tle wielu negatywnych zjawisk na- 
* dzieją dla bibliotekarstwa w drugiej 

połowie lat 80-tych jest duży wzrost 
aktywności społecznej i zawodowej sa
mego środowiska bibliotekarzy. Aktyw
ność ta wyraża się w pracy zespołów par
tyjnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich, Narodowej Radzie Kultury, PRON, 
a ostatnio w radach narodowych. Na 350 
przedstawicieli kultury w radach narodo
wych ponad 250 to bibliotekarze. Można 
więc sądzić, że skończył się okres tzw. 
„ustawiania bibliotek w kącie polityki kul
turalnej”, zajmowania przez te placówki 
przysłowiowego ostatniego miejsca wśród 
zacnych instytucji kultury. Zanim to jed
nak nastąpi w skali masowej potrzebne są 
liczne działania. Szczegółowo o nich mó
wi cytowany dokument o stanie i kierun
kach rozwoju bibliotekarstwa w Polsce.
Pragnę wymienić ważniejsze z nich:
1. Zaktualizowanie programu rozwoju bi

bliotekarstwa opracowanego w latach 
70-tych i nadanie mu charakteru do
kumentu rządowego. Program ten jest 
dużym wkładem środowiska bibliote
karzy w rozwój polityki bibliotecznej 
w naszym kraju. Zapewnienie środ
ków na jego realizację pozwoli uczy
nić z bibliotek podstawową sieć placó
wek edukacji kulturalnej narodu.

2. Należy zapewnić, poczynając od 1985 r. 
rozwiązywanie tzw. problemu książek 
dla bibliotek. Dotyczy to w pierwszej 
kolejności książek potrzebnych dla ma
sowego czytelnika. W roku tym powi
nien powstać tzw. kanon książek dla 
bibliotek, który zapewni podjęcie przez 
wydawców realizacji poszukiwanych 
przez biblioteki książek. Książki te po
winny otrzymywać odpowiednią opra
wę i opracowanie bibliograficzne w 
procesie wydawniczym. W tym miejscu 
pewna refleksja:

W połowie XIX w. w Anglii i w Sta
nach Zjednoczonych zwrócono uwagę 
na sprzeczność między masową produk
cją wydawniczą książki a katalogowa-



niem każdego jej egzemplarza z osob
na przez wszystkie biblioteki, które 
książkę tę wprowadzają do swoich 
zbiorów.

W końcu XIX w. (1897) obrazowo 
sformułował to wybitny bibliotekarz 
amerykański Melvii Dcvey stwierdza
jąc, że jeżeli z całego nakładu opubli
kowanej książki 500 egzemplarzy za
kupią biblioteki, to nie można wyobra
zić sobie większego marnotrawstwa 
niż to, że każda z owych 500 bibliotek 
podejmuje katalogowanie książki na 
własną rękę, dysponując najczęściej 
niedostatecznym warsztatem bibliogra
ficznym oraz ograniczonymi środka
mi” 5.
Można wyrazić nadzieję, że ta prosta 
prawda doczeka się zrozumienia.

3. Kolejnym problemem jest odtworzenie 
systemu kształcenia bibliotekarzy w 
szkołach wyższych. Należy poczynając 
od 1985 r. zwiększyć nabór biblioteka
rzy głównie na studia zaoczne. Syste
mem tym należy objąć w pierwszej ko
lejności bibliotekarzy z tzw. terenu.

4. Biblioteki muszą przez najbliższe lata 
otrzymywać zwiększone środki na dzia

łalność i modernizację. Wiąże się to że 
znacznymi zaniedbaniami z lat poprzed
nich. Środki na ten cel powinny w 
większym zakresie zapewnić rady na
rodowe różnych szczebli. Poczynając od 
1985 r. powinniśmy stopniowo prze
kształcać punkty biblioteczne w ryczał
towe filie bibliotek publicznych. W po
dobny sposób zadanie to zostało przed 
laty rozwiązane w Czechosłowacji i na 
Węgrzech.

Komisja Kultury KG zwróciła uwagę na 
konieczność rozszerzenia funkcji współ
czesnej biblioteki. Placówki te powinny 
stopniowo odchodzić od modelu biblioteki 
wypożyczalni i przyjmować funkcję ani
matora całokształtu życia kulturalnego w 
środowisku. Jest to zadanie bardzo ambit
ne, ale i trudne w realizacji. Bibliotekarze 
jakby przyzwyczaili się do roli, w której 
biblioteka jest często na uboczu ważniej
szych wydarzeń kulturalnych. W czasie 
obrad Komisji podkreślano, że jest to mo
del już nie dzisiejszy i że na taki typ pla
cówki nie ma dziś zapotrzebowania w po
lityce kulturalnej. Należy sądzić, że dla 
bibliotek jest to dobry okres i trzeba go 
wykorzystać.

PRZYPISY
* stan i kierunki rozwoju bibliotek w Polsce. Warszawa, listopad 1984.
’ Raport o stanie bibliotek polskich. Warszawa 1974. Program rozwoju bibliotekarstwa pol

skiego. Warszawa 1978.
3 1981 roku.
* Władysław Stefaniuk — Książka dla bogaczy [w:] Sprawy i Ludzie nr 42, 24.03.1983.
5 Daszkowski Z., Katalogowanie książek w toku procesu publikacyjnego. Na podstawie do

świadczeń radzieckich i amerykańskich. Prz. Bibl. 1975(2), s. 149.



Edward ASSBURY

MINIONE LATA

Jakie są moje reminiscencje w związku z pełnioną funkcją prezesa Za
rządu Głównego SBP — oto pytanie Redakcji „Bibliotekarza”.

Obowiązki przewodniczącego Zarządu Głównego SBP objąłem w maju 1965 r. po 
śmierci nieodżałowanego Bogdana Horodyskiego i pełniłem do końca kadencji, tj. do 
czerwca 1966 r. Już wcześniej jednak sprawowałem w Zarządzie Głównym od ma
ja 1957 r. kolejne funkcje; wiceprzewodniczącego, następnie przez szereg lat (I960— 
—1976) funkcje pierwszego wiceprzewodniczącego, ostatnio (1977—1981) — prze
wodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Okres niemal ćwierćwiecza w pracach 
naczelnych władz SBP upoważnia chyba do spojrzenia wstecz.

Sytuacja, jaka powstała po likwidacji Naczelnej Dyrekcji Bibliotek, była wręcz 
rozpaczliwa. W Ministerstwie Oświaty utworzono Wydział Bibliotek, któremu pod
legały tylko biblioteki szkolne i pedagogiczne. Zakres działania ministra oświaty 
w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych przejęło Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, w którym powstał Centralny Zarząd Bibliotek. Powołane w 1952 r. Mini-' 
sterstwo Szkół Wyższych spowodowało wyodrębnienie sieci tych bibliotek. Z chwilą 
utworzenia w 1952 r. Polskiej Akademii Nauk powstała jeszcze jedna sieć bibliotek 
naukowych. Następną grupą powstającą po 1945 r. przy placówkach przemysło
wych i gospodarczych była sieć bibliotek fachowych. Podstawę prawną ich dzia
łania określiła uchwała nr 697 Prezydium Rządu z dnia 27 września 1953 r. w spra
wie rozwoju sieci fachowych bibliotek zakładowych.

W następstwie wyżej wymienionych posunięć reorganizacyjnych dokonanych w 
kraju i faktu, że Centralny Zarząd Bibliotek nie jest „centralny”, gdyż jego dzia
łalność sprowadza się głównie do własnych sieci, tj do bibliotek publicznych i Bi
blioteki Narodowej, jedyną platformą współdziałania bibliotek wszystkich typów 
stała się społeczna organizacja zawodowa. W tym aspekcie zrodził się nowy statut 
SBP jako organizacji reprezentującej ogół bibliotekarstwa polskiego.

Największym wydarzeniem bibliotekarskim w roku 1956 było zorganizowanie 
Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy. Zjazd, który zgromadził około 1000 osób, 
w tym 600 uprawnionych do głosowania, otworzył przewodniczący Zarządu Główne
go SBP prof. Andrzej Grodek, rektor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. 
W referacie wprowadzającym Andrzej Grodek przedstawił obraz rozwoju bibliote
karstwa w Polsce Ludowej oraz działalność naszą na polu szerzenia czytelnictwa. 
Przebieg Zjazdu był dość burzliwy. Bibliotekarze nie należeli do pokornych, o czym 
świadczył m. in. fakt, że gdy przewodniczący komisji wnioskowej odczytał pro
jekty zaleceń dla przyszłego Zarządu Głównego, nie wymieniając najważniejszego 
postulatu, zgłoszonego przez bibliotekarzy bibliotek fachowych, domagających się 
przyspieszenia realizacji uchwały nr 697 Prezydium Rządu w sprawie rozwoju sieci 
bibliotek fachowych, na sali powstał tumult nie do opisania, uniemożliwiający dal
sze prowadzenie obrad. Dopiero po przerwie zarządzonej przez przewodniczącego 
i oświadczeniu, że wniosek, o który chodzi włączono do zaleceń dla Zarządu Głów
nego, można było przystąpić do kontynuowania obrad.



Następnego dnia trzyosobowa delegacja bibliotekarzy bibliotek fachowych, 
uczestników Zjazdu, złożyła w Urzędzie Rady Ministrów protest przeciwko wysu
niętej na łamach prasy przez Centralną Radę Związków Zawodowych koncepcji 
połączenia bibliotek fachowych z beletrystycznymi bibliotekami zakładowymi pro
wadzonymi przez związki zawodowe.

W uchwałach Zjazdu ze szczególnym naciskiem podkreślono konieczność powo
łania centralnej komórki koordynującej politykę biblioteczną w państwie; skłonie
nie terenowych rad narodowych do otoczenia pracy bibliotek większą i lepszą 
opieką; przyspieszenie realizacji uchwały Prezydium Rządu o bibliotekach facho
wych; przystosowania wydawnictw — ich ilości i jakości do potrzeb czytelnictwa; 
zapewnienia bibliotekom wpływu na ustalanie planów wydawniczych; rozszerzenie 
badań czytelnictwa i wzbogacenie metod jego rozpowszechniania; opracowanie 
pragmatyki służbowej; zjednoczenia się wszystkich bibliotekarzy w szeregach SBP.

Refleksje pozjazdowe przedstawił w krytycznym artykule redaktor „Przeglądu 
Bibliotecznego” Bogdan Horodyski pisząc, że „Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy — 
mimo zrozumiałej ostrożności w sformułowaniu swych wyników — stał się właści
wie na terenie Polski zapoczątkowaniem tej akcji krytycznej i rewizyjnej, która dziś 
tak szerokim nurtem zmierza do uzdrowienia stosunków społecznych, do ich demo
kratyzacji, do odrodzenia socjalizmu”.

Ostatniego dnia, tj. 19 lutego 1956 r.. Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy od
była się pierwsza Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, na której przedstawiono 
stan bibliografii w Polsce Ludowej, omówiono najważniejsze postulaty w zakresie 
organizacji prac bibliograficznych, wskazano również na istniejące braki i potrze
by w zakresie organizacji bibliografii.

Opracowany przez Prezydium Zarządu Głównego memoriał w sprawie utworze
nia ośrodka ponadresortowego, wysłany do prezesa Rady Ministrów i ministra Kul
tury i Sztuki, był przedmiotem wielu narad i dyskusji.

Społeczność bibliotekarska z żalem przyjęła do wiadomości ustąpienie w toku 
kadencji 1956 r. prof. Andrzeja Gródka ze stanowiska przewodniczącego Zarządu 
Głównego SBP. Zapisał się w pamięci bibliotekarzy jego twórczy współudział w 
akcji pruszkowskiej ratowania zbiorów bibliotecznych Warszawy, jak i m.in. — 
dziś już o historycznym znaczeniu — referat wygłoszony na konferencji krynic
kiej nt. „Rola i zadania bibliotek naukowych w budownictwie socjalizmu w naszym 
kraju”. Jako rektor Szkoły Głównej Planowania i Statystyki musiał wycofać się 
z czynnego udziału w SBP, w którym wiele lat owocnie działał.

Kapitalne znaczenie dla właściwej organizacji pracy SBP miało wprowadzenie 
do statutu szeregu poprawek dokonane na Ogólnokrajowym Zjeździe Delegatów, jaki 
odbył się w dniach 28—29 kwietnia 1957 r. Chocłziło o m.in. powiększenie liczby 
wiceprzewodniczących Zarządu Głównego z dwóch do pięciu osób. Funkcje wice
przewodniczących objęli przewodniczący sekcji bibliotek naukowych, fachowych, 
publicznych i szkolnych, piąty wiceprzewodniczący pełnił obowiązki pierwszego, tj. 
urzędującego zastępcy przewodniczącego Zarządu Głównego SBP. W latach później
szych piątym wiceprzewodniczącym został przedstawiciel sieci bibliotek wojsko
wych. Wiceprzewodniczącym powierzono opiekę nad działalnością i rozwojem sekcji 
grupujących bibliotekarzy bibliotek jednego typu podległych różnym resortom. Taki 
układ przekazujący opiekę nad sieciami bibliotecznymi wiceprzewodniczącym, bar
dzo korzystny dla przewodniczącego Zarządu Głównego, trwał do roku 1981, w któ
rym — moim zdaniem niesłusznie — ograniczono liczbę wiceprzewodniczących do 
dwóch.

W kwietniu 1957 r. przewodniczącym Zarządu Głównego został doc. Bogdan Ho
rodyski, p.o. dyrektora Biblioteki Narodowej, inicjator nowego porządku rzeczy.
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Zgodnie z uchwałami Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliotekarzy oraz wnioskami 
ogólnokrajowego Zjazdu Delegatów, Prezydium Zarządu Głównego podjęło sprawę 
międzyresortowego organu koordynującego politykę biblioteczną w skali krajowej. 
Przygotowanie organizacyjne struktury SBP, dokonane w poprzedniej kadencji, 
umożliwiło Prezydium Zarządu Głównego występowanie wobec władz i insty
tucji w imieniu ogółu bibliotekarzy polskich.

W tym charakterze jako reprezentacja bibliotekarstwa polskiego wystąpiło Sto
warzyszenie do prezesa Rady Ministrów oraz do Sejmowych Komisji Oświaty 
i Nauki, jak również Komisji Kultury i Sztuki z memoriałem w sprawie powoła
nia Rady Bibliotecznej przy prezesie Rady Ministrów. Wniosek uzyskał akceptację 
Komisji Oświaty i Nauki. Druga Komisja wyraziła sprzeciw. Propozycja upadła.

W dniu 3 października 1957 r. delegacja Prezydium Zarządu Głównego SBP 
omawiając z wiceministrami Kultury i Sztuki zadania SBP i sprawy ogólne biblio
tekarstwa polskiego udokumentowała na przykładach brak zainteresowania i opie
ki nad bibliotekami ze strony zarówno Ministerstwa Kultury i Sztuki, jak i wy
działów oraz oddziałów kultury w prezydiach rad narodowych. Jednocześnie de
legacja Prezydium Zarządu Głównego poinformowała, że istnieje koncepcja po
nownego przekazania Miniesterstwu Oświaty zarządu bibliotekami podległymi do
tychczas Ministerstwu Kultury i Sztuki. Na tym spotkaniu wyżej wymienieni wice
ministrowie zapewnili przedstawicieli SBP o zasadniczej zmianie stosunku kierow
nictwa Ministerstwa Kultury i Sztuki do spraw bibliotek i zamiarze objęcia, zgodnie 
z postanowieniami dekretu o bibliotekach, opieki merytorycznej nad wszystkimi 
bibliotekami i liczą na współpracę Stowarzyszenia w tym zakresie.

Pomimo tych obietnic Ministerstwo Kultury i Sztuki zlikwidowało odrębny De
partament Bibliotek. Zarząd Główny złożył protest, uzasadniając, że w Minierstwie, 
które na mocy dekretu o bibliotekach ma obowiązek nadzoru merytorycznego nad 
wszystkimi bibliotekami, powinna istnieć samodzielna jednostka organizacyjna wy
posażona w odpowiednie kompetencje. Pomimo protestu włączono Departamet Bi
bliotek do Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej. Nowy departament otrzy
mał nazwę Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek. Problem pozo
stał nadal otwarty.

Z kolei Ministerstwo Kultury i Sztuki wysunęło projekt utworzenia sekcji bi
bliotecznej przy Radzie Kultury i Sztuki, istniejącej przy ministrze tegoż resortu. 
Zarząd Główny zdecydował się na przyjęcie tej koncepcji, która wprawdzie da
leko odbiegała od postulowanego rozwiązania projektu, ale miała tę zaletę, że była 
w konkretnych warunkach realna. W wyniku tej decyzji powstała Sekcja Bibliotek 
i Czytelnictwa Rady Kultury i Sztuki. W skład Sekcji weszło 34 bibliotekarzy re
prezentujących biblioteki różnych sieci i typów. Przewodniczącym Sekcji został 
Bogdan Horodyski, przewodniczący Zarządu Głównego SBP. Zadaniem Sekcji było 
opiniowanie i wnioskowanie o sprawach ujednolicenia polityki bibliotecznej w skali 
krajowej. W programie Sekcji znalazły się wszystkie ważniejsze sprawy dotyczą
ce bibliotekarstwa, w tym także kolejno projekty ustawy o bibliotekach, która 
miała znowelizować dekret z 1946 r.

Jeszcze raz wypłynęła sprawa utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej 
dla spraw bibliotek. Ze względu na zadania, jakie stawia przed Ministerstwem 
Kultury i Sztuki projekt nowej ustawy o bibliotekach. Stowarzyszenie przekaza
ło Ministerstwu uchwałę Zarządu Głównego z dnia 14 lutego 1966 r. w sprawie ko
nieczności utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej w postaci Naczelnej 
Dyrekcji Bibliotek lub Centralnego Zarządu Bibliotek.

Niestety, wysiłki Stowarzyszenia nie przyniosły bibliotekom władzy centralnej 
ani nawet organu koordynującego. Nie trafiały argumenty, że brak takiego rozwią
zania grozi odejściem od słusznej i nieodzownej zasady jednolitego systemu i prze
kreśla potrzebę prowadzenia racjonalnej jednolitej polityki bibliotecznej w kraju.



Wspominam z zażenowaniem tę długą i jakże niełatwą drogę, jaką przeszło 
Stowarzyszenie uważające się — i jakże słusznie — za reprezentację bibliotekar
stwa polskiego, które służąc nauce, oświacie i kulturze polskiej musiało zabiegać 
o swe prawo do życia i właściwe miejsce, jakie się jemu w społeczeństwie nale
żało. Toteż konsekwentnie i uparcie, według dewizy „nic o nas bez nas” czuwał 
Zarząd Główny SBP nad bieżącymi posunięciami władz, które, w formie poufnych 
projektów aktów normatywnych rozsyłane, nie zawsze trafiały tam, gdzie powin
ny, ale i w tych przypadkach SBP dawało sobie radę, prostując sformułowania 
błędne lub wręcz szkodliwe, zastępując je rozwiązaniami korzystniejszymi, usta
wiającymi problemy merytorycznie prawidłowo. Sojuszników do właściwego ich 
rozwiązywania znajdowano w bratnich organizacjach społeczno-zawodowych, ko
misjach sejmowych, w kołach poselskich, urzędach i instytucjach. Stosunki z Mi
nisterstwem Kultury i Sztuki, z początku napięte, stopniowo coraz bardziej się po
prawiały. Sporo trudu włożyło Stowarzyszenie w pertraktacje ze związkami zawo
dowymi zrzeszającymi najliczniejsze grupy pracowników bibliotek, zwłaszcza przy 
pracach nad tabelami stanowisk i zaszeregowań, projektami siatek uposażeń i do
datków, sprawami emerytur, wynagrodzeniem bibliotekarzy dyplomowanych, wresz
cie kolejnymi redakcjami projektu ustawy o bibliotekach.

Zarząd Główny wiele uwagi poświęcił problemom kształcenia bibliotekarzy 
wszelkich kategorii dla różnych typów bibliotek. Sprawami tymi interesowała się 
Sejmowa Komisja Oświaty i Nauki.

Przy Zarządzie Głównym powstała komisja współpracy bibliotek w zakresie gro
madzenia zbiorów. Na temat zagadnienia prac naukowych bibliotekarzy odbyła się 
konferencja w Bogowie zorganizowana przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 
przy udziale SBP.

Wiele czasu poświęcił Zarząd Główny zagadnieniom budownictwa bibliotecz
nego. Najważniejszym i w skutkach trwałym przedsięwzięciem było zorganizowa
nie wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego seminarium 
w Kazimierzu nad Wisłą w dniach 28—30 maja 1962 r. poświęconego problemom 
budownictwa bibliotecznego. Wiązało się to z ogłoszeniem konkursu na projekt 
gmachu Biblioteki Narodowej. Na seminarium, w którym wzięło udział 100 biblio
tekarzy i architektów, wygłoszono 5 referatów, w tym m.in. Bogdana Horodyskiego 
pt. Biblioteki narodowe za granicą.

Obok dotychczas istniejących sekcji, komisji i referatów utworzono sekcję bi
bliotek muzycznych, która zorganizowała pierwszy zjazd w 1965r. w Katowicach.

Zarząd Główny SBP wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną w porozumie
niu z Radą do Spraw Techniki oraz przy pomocy finansowej Ministerstwa Kul
tury i Sztuki, resortów gospodarczych i Centralnego Instytutu Dokumentacji Nauko
wo-Technicznej zorganizował w dniach 7—9 listopada 1958 r. Krajową Naradę Bi
bliotekarzy Bibliotek Fachowych i Dokumentalistów.

Zarząd Główny SBP był organizatorem w dniach 3—4 listopada 1965 
Naukowej na temat Biblioteczna Służba Informacyjna 
następującą uchwałę:
„Opierając się na przeprowadzonej (w referatach i dyskusji) analizie obecnego sta
nu organizacyjnego informacji naukowej w Polsce Ludowej, jak również rosną
cych wciąż potrzebach w tej dziedzinie, uczestnicy Sesji stwierdzają, że praktyka 
i życie przekreśliły dotychczasowe sztuczne podziały służb informacyjnych według 
ich przynależności administracyjnych, a także kontrowersyjne ujmowanie zadań bi
bliotekarza i dokumentalisty. Żadna sieć informacyjna określonego pionu i resortu 
nie jest samowystarczalna, nie jest bowiem w stanie zaspokoić w pełni potrzeb 
swoich użytkowników. Zadania wszystkich sieci wzajemnie się uzupełniają w skali 
krajowej i celem ich jest przyspieszenie obiegu informacji pomiędzy jej twórcami

r. Sesji 
Na Sesji tej powzięto m.in.
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a użytkownikami dla dobra nauki, kultury i gospodarki narodowej oraz ogólnego 
postępu w naszym kraju. Dlatego też biblioteki różnych typów, jak i ośrodki in
formacji naukowej, technicznej i ekonomicznej powinny tworzyć jedną ogólną sieć, 
ogólnokrajową sieć informacji, a pracownicy tych instytucji powinni być uznani 
za pracowników jednej ogólnokrajowej sieci służby informacyjnej, której poszcze
gólne ogniwa organizacyjne ściśle ze sobą współdziałają i wzajemnie wymieniają 
doświadczenia”.

Uchwała sprzed dwudziestu lat powinna wejść do programu SBP na dziś i na 
jutro, gdyż jest nadal aktualna.

Zadowalające były wyniki pracy komisji wydawniczej, która służyła podnosze
niu sprawności zawodowej przez dostarczanie pracownikom bibliotek pomocy 
o charakterze merytoryczno-instrukcyjnym jak i w rozwijaniu czytelnictwa. Temu 
zadaniu służyły czasopisma i wydawnictwa zwarte.

Wzrosło znaczenie SBP i na terenie międzynarodowym i jego udział w pracach 
IFLA. XXV Sesja IFLA odbyła się w Warszawie. Prof. Helena Więckowska zosta
ła wiceprzewodniczącą tej organizacji. W Warszawie również odbyły się dwie kon
ferencje międzynarodowe w oparciu o materiały komisji budownictwa i wypo
sażenia bibliotek.
Jedna z nich to Sympozjum IFLA poświęcone problemom budownictwa i wewnętrz
nego wyposażenia bibliotek wielkich, na którym m. in. Bogdan Horodyski wygło
sił referat nt. Funkcje nowoczesnej biblioteki narodowej. Druga dotyczyła budow
nictwa małych i średnich bibliotek. Członkowie SBP brali udział w dorocznych ses
jach IFLA i wygłaszali referaty w różnych komisjach.

To tylko niektóre ważniejsze pozycje z kalendarza prac kadencji 1957—1965, któ
rej przewodniczył Bogdan Horodyski.

Jak pisze czołowy działacz SBP prof. Jan Baumgart w swej bogato udokumento
wanej pracy (Bibliotekarstwo. Biblioteki. Bibliotekarze. Warszawa 1983. SBP) „...dzię
ki swej powadze, taktowi , doświadczeniu, aktywności i ofiarnej pracy dla SBP, 
Bogdan Horodyski zyskał ogromny autorytet, zaufanie i uznanie ogółu bibliotekarzy. 
Interesował się wszystkimi aktualnymi problemami bibliotekarstwa polskiego i w 
ciągu trzech kadencji zdołał zainicjować i załatwić wiele spraw. W okresie jego 
działalności SBP stało się zwartą organizacją reprezentującą ogół zrzeszonych biblio
tekarzy polskich. Zwiększyła się aktywność SBP i jego rola w kształtowaniu i reali
zowaniu polityki bibliotecznej PRL’*.

Warto dodać, że gdy Bogdan Horodyski obejmował funkcję prezsa SBP liczba 
członków tej organizacji wynosiła 4455 osób, w roku 1965, gdy odszedł, liczba ta nie
mal się podwoiła i wynosiła 8712 członków, w roku 1980 przekroczyła 12000. Meto
dy pracy Horodyskiego kontynuowali jego następcy.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich stało się organizacją o dużej sile przebicia. 
Należy życzyć, aby ten wzorzec towarzyszył dalszym poczynaniom naszej organizacji.



w -w Europie - na świecię
Konferencja w КС PZPR. W dniach 14 
i 15 lutego 1985 r. odbyła się w Komite
cie Centralnym PZPR ogólnopolska kon
ferencja na temat literatury polskiej w 
okresie 40-lecia Polski Ludowej, zorgani
zowana przez Zespół Partyjny Literatów 
i Wydział Kultury КС PZPR. Obecni na 
niej byli kol. kol. S. KUBÓW, I. LEWIC
KI i S. KRZYWICKI.

dzieł literackich w języku polskim, a także 
w dużym wyborze informacje o edycjach 
dzieł autorów polskich za granicą. Zało
życielami pisma byli Zygmunt SZWEY
KOWSKI i Zofia SZMYDTOWA. Obecnie 
redaktorem jest prof. Andrzej LAM. Nie
stety, podobnie jak wiele innych wydaw
nictw, również i to ukazuje się z coraz 
większymi opóźnieniami.

Nagrody Funduszu Literatury za 1985 r. 
otrzymali m. in. kol. kol. Janina GOSTYŃ
SKA z Krakowa i J. LEWICKI — oboje 
za upowszechnianie czytelnictwa. Redak
cja dołącza się do licznych gratulacji.

Elementarze świata. Wystawę na temat 
tych, najbardziej powszechnych i pierw
szych w życiu książek otwarto 1 lutego 
br. w Pałacu Młodzieży w Warszawie. Ini
cjatorami tej wystawy były ZG TPD, 
RSW „Prasa-Książka-Ruch” i Biblioteka 
Narodowa. Wystawiono 501 elementarzy 
z 42 państw i 4 kontynentów. Stała wy
stawa elementarzy przewidziana jest w 
Lublinie; w Warszawie ekspozycja trwała 
do połowy marca.

Dom Radzieckiej Nauki i Kultury. 
W Gdańsku przy ul. Długiej otwarto Dom 
Radzieckiej Nauki i Kultury, będący filią 
placówki warszawskiej. Znajduje się tu 
sala wystawowa, kinowo-widowiskowa 
oraz biblioteka z czytelnią.

Jubileusz „Rocznika Literackiego”. Na po
czątku 1985 r. minęła 50 rocznica założe
nia i 30 wznowienia „Rocznika Literackie
go”, wydawnictwa omawiającego dorobek 
wydawniczy polskiej literatury pięknej 
i piśmiennictwa pokrewnego — krytyki, 
eseistyki, biografistyki, pamiętnikarstwa, 
a także biblioloaii. Każdy rocznik zawiera 
pełną bibliografię książkowych wydań

Jubileusze. Muzeum Książki i Piśmiennic
twa w Lipsku, mieszczące się w Deutsche 
Biicherei, obchodziło w 1984 r. 100 rocz
nicę swego powstania. Jest to najstarsze 
muzeum księgoznawcze w świecie, zało
żone z inicjatywy lipskich księgarzy i wy
dawców Oscara von Hase i Carla Lorcka. 
W ciągu stulecia zgromadzono tu ok. pół 
miliona jednostek inwentarzowych, w tym
45 tys. książek o charakterze muzealnym,
46 tys. tomów literatury fachowej, 40 tys. 
druków ulotnych, 240 tys. filigranów oraz 
60 tys. archiwaliów z zakresu historii księ
garstwa.

Od 100 lat ukazuje się miesięcznik „Zen- 
tralblatt fur Bibliothekswesen”. W czasie 
wojny na dwa lata przerwano druk pis
ma, na skutek czego w roku 1984 ukazy
wał się rocznik 98 a nie 100.

Zentralblatt f. Bibliothekswesen 1984 nr 12

Czytelnictwo w świecie. Największy za
sięg społeczny czytelnictwa notowany jest 
w ostatnich latach w bibliotekach Finlan
dii (38,5%), NRD 
(28,3%), najniższy 
i Francji (9,2%).

(28,8%) i w Holandii 
zaś — w Hiszpanii

Citatel’ 1984 nr 12

Z Bułgarii. W bibliotekach bułgarskich 
pracuje 5 200 wykwalifikowanych biblio
tekarzy. Większość z nich to absolwenci 
utworzonego w 1950 r. Państwowego In
stytutu Bibliotekarstwa w Sofii, który 
opuściło do tej pory ponad 4 000 absol
wentów.

Citatel’ 1984 nr 12
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Dzieła sztuki w bibliotece. Miejska Biblio
teka Publiczna w Pradze posiada od 
1978 r. oddział zwany Artoteką. Zgroma
dzono w niej blisko pięć tysięcy dzieł 
sztuki plastycznej, w tym 3 500 reproduk
cji i 1360 oryginalnych dzieł grafiki naj
wybitniejszych artystów Czechosłowacji. 
O zbiorach informuje katalog alfabetycz
ny, kartotekowy katalog motywów (por
trety, martwa nautra itd.) oraz katalog 
obrazkowy w postaci albumu diapozytywów 
o formacie 5X5 cm. Ze zbiorów mogą ko
rzystać osoby, które ukończyły 15 rok ży
cia. Okres wypożyczenia nie może prze
kroczyć 3 miesięcy. Oprócz wypożyczeń 
(których liczba wynosi ok. 2000 rocznie) 
Artoteką organizuje wystawy, wykłady 
i dyskusje, w których uczestniczy głównie 
młodzież.

Citatel’ 1984 nr 12
*

Odkrycie inkunabułów. W Rawennie (Wło
chy) podczas przeglądania zabytkowego to
mu „Codices Biblioteca Classense” mię
dzy jego stronami znaleziono aż 52 ru
baszne lub zgoła sprośne druki z XV w. 
Prawdopodobnie w ten właśnie sposób 
przemycano w dostojnym dziele druki nie
zupełnie przystojne.

(za „życiem Literackim”) 
*

Ożywione kontakty. Brytyjskie Stowarzy
szenie Bibliotek stale rozwija współpracę 
zagraniczną. Pod koniec 1984 r. zapocząt
kowane zostały rozmowy z przedstawicie
lami Związku Bibliotek Brazylii i z Chiń
skim Towarzystwem Nauk o Bibliotece 
zmierzające do podpisania umów bilate
ralnych. Do końca 1984 r. Stowarzyszenie 
posiadało 2024 członków zagranicznych.

«
Zbiory Biblioteki Kongresu. Biblioteka 
Kongresu w Waszyngtonie wydaje nakła
dem firmy wydawniczej К G Saur mikro- 
fiszowy katalog zbiorów z lat 1898—1980. 
7,5 min książek z tego okresu opisanych 
jest na 25 min kart. Każda mikrofisza za
wierać będzie ok. 2500 kart.

*
Informacja patentowa. Przygotowywana 
jest baza danych patentów brytyjskich. 
Uwzględniać będzie ona wszystkie paten

ty od 1910 r. Patenty rejestrowane od 
1978 r. opatrzone są również abstraktami. 

*
Konserwacja książki. W strukturze orga
nizacyjnej biblioteki Brytyjskiej utworzo
ne zostało nowe ogniwo: Narodowe Biuro 
(lub Urząd) Ochrony Książki (National 
Preservation Office). Szefem Biura jest 
Jane CARR. Powołano też Narodowy Ko
mitet Doradczy (National Advisory Com
mittee), któremu przewodniczy dr Fred 
RATCLIFFE z Biblioteki Uniwersytetu 
Cambridge. Biuro wydaje biuletyn pt. 
„Library Conservation News”. Powołanie 
tego nowego ogniwa można traktować jako 
zinstytucjonalizowanie realizacji programu 
IFLA „Conservation and Preservation”. Ta 
inicjatywa Biblioteki Brytyjskiej powinna 
stanowić inspirację również dla polskiego

*
Zatrudnienie bibliotekarzy w W. Brytanii.
W 1983 r. 17 wyższych szkół bibliotekar
skich w W. Brytanii ukończyło 1011 osób, 
w tym 11 ukończyło dwuletni kurs orga
nizowany przez Library Association, 442 
osoby ukończyły studia podstawowe (de
gree) i 558 — studia magisterskie (Po
stgraduate). Spośród nich zatrudnienie 
uzyskało 71,6%, bez pracy zaś pozostało 
9,2%. O 134 osobach brak danych. Dla po
równania w 1982 r. zatrudnienia nie 
uzyskało 11,5% absolwentów, a o 21,5% nie 
posiadano danych. Nieco większy procent 
zatrudnienia od lat notuje się wśród absol
wentów studiów magisterskich i podob
nie było w 1983 r. Spośród 724 osób, któ
re w 1983 r. ukończyły studia i podjęły 
pracę, 669 pracuje w bibliotekach i ośrod
kach informacji naukowej, a tylko 55 osób 
pracuje w innych profesjach. Absolwenci 
studiów podstawowych zatrudniani są 
głównie w bibliotekach publicznych (31,7%), 
zaś absolwenci studiów magisterskich tra
fiają przede wszystkim do bibliotek aka
demickich (18,5%). Stosunkowo wielu bi
bliotekarzy trafia też do bibliotek facho
wych (7,9%). Dane te dotyczą absolwen
tów studiów stacjonarnych, gdyż spośród 
blisko 80 absolwentów studiów zaocznych 
pracują wszyscy. ar i985, nr i

(St.K)
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Tadeusz CIEŚLAK 
Biblioteka Główna 
Akademii Rolniczej 
w Szczecinie

INTEGRACJA, DEZINTEGRACJA, 
CZY PO PROSTU ŻYCIE?

A jeżeli życie, czy to może być uspra
wiedliwienie?

Takie właśnie rozterki ogarnęły niżej 
podpisanego po przeczytaniu artykułów 
dr. Jana Sójki Ich autora znam tylko 
z kilku dość oficjalnych spotkań na ze
braniach, Wydał się człowiekiem logicz
nym (co i z artykułów wynika), konsek
wentnym, energicznym, bo... zdrowym w 
ogóle, a w sferze duchowej w szczególnoś
ci. Budzi zaufanie.

Mówić publicznie o cudzych niedoma- 
ganiach zdrowotnych jest do pewnego 
stopnia nietaktem, zazdrościć komuś dob
rego zdrowia chyba można. Co ma zdro
wie do rzeczy? A no, piszący te słowa ma 
szczególny kompleks na punkcie zdrowia 
bibliotekarzy, sam bowiem, wbrew może 
pozorom, do okazów zdrowia nie należy. 
Twierdzi mianowicie, że bibliotekarstwo 
krajowe dlatego jest takie, jakie jest (pa
sywne, bierne, awitalne i nie zintegrowa
ne), bo pracuje w tym zawodzie wiele 
ludzi z nadwątlonym zdrowiem. Przy tym 
spotyka się również wiele osób z wrodzo
nym, można powiedzieć, defektem wital- 
ności, konsekwentnej energii i ambicji. 
Nie są to bynajmniej jednostki pozbawio
ne wiedzy, kultury, inteligencji ltd. Są to 
po prostu, jak to się mówi powszechnie, 
„urodzeni bibliotekarze”, stworzeni do 
pracv w zaciszu regałów. Ponieważ, jak się 
powiedziało, taki pogląd jest dość po
wszechny w naszvm społeczeństwie, więc 
nic dziwnego, że tylko takie jego jednostki 
decydują się na zawód bibliotekarza. Ko
ło się zamyka. Wielu też jest wśród biblio
tekarzy i takich, którym nie powiodło się 
gdzie indziej. Mając tam wszystkiego 
dość, wycofali się w owo zacisze regałów. 
Medycyna uważa takie załamania za cho
robę. Bo jeżeli jedni dzielnie walczą z 
przeciwnościami całe życie, to raczej za 
objaw chorobowy należy uznać załama
nie się człowieka z powodu jednego nie
powodzenia.

Otóż, dr J. Sójka nie wygląda na czło
wieka, który się łatwo załamu,je. To bar

dzo dobrze, gdyż należy się spodziewać, że 
wiele zdziała na bibliotekarskiej niwie. 
Po prostu będzie miał dość sił, aby wal
czyć, nierzadko nawet z wiatrakami, albo.., 
odejdzie do innej profesji jako nazbyt 
energiczny w zawodzie bibliotekarza. Dr 
J. Sójka zaatakował w swoich wspomnia
nych publikacjach problem zasadniczy — 
niebezpieczeństwo dezintegracji zawodu 
bibliotekarskiego na__skutek. nieodpowied- 
ńlch akjó^w prawnych w zakresie płąc^jtg- 
nowisk i innych świadczeń materialnych. 
Spróbujmy ' się przyjrzeć tej sprawie z 
kilku stron nie bez subiektywnych odczuć 
wynikających z dość pokaźnego stażu za
wodowego.

Jak to się dzieje, że akt prawny może 
spowodować dezintegrację określonego za
wodu? Czy to jest możliwe? Akty prawne 
są wynikiem pewnego stanu społecznego, 
a nie odwrotnie. Jeżeli tak nie jest, to 
akt prawny nie wytrzyma próby życia. 
Nie zawróci się kijem Wisły. Najwyżej 
może być powodem bałaganu, to zgoda. 
Jeśli jednak jest w stanie coś zburzyć tak 
naprawdę (nie mylić z bałaganem), to tyl
ko świadczy o tym, że to coś jest słabe. 
A może my, bibliotekarze, nigdy nie by
liśmy zintegrowani i stąd taki akt praw
ny jako odzwierciedlenie stanu faktycz
nego. Czy tylko od aktu prawnego zależy 
integracja zawodu, od tego, że będziemy 
na wspólnej liście płac? Pewnie, że było
by lepiej, gdyby zawód bibliotekarza był 
zintegrowany, tylko to jakoś przez tyle 
lat, a może i wieków nie może się ziś
cić. Może rzeczywiście, jak twierdzą nie
którzy, nie ma jeszcze zawodu bibliote
karza w całym tego słowa znaczeniu. Nie 
mieliśmy, nie mamy i nie zanosi się na 
to, abyśmy mieli, swój związek zawodo
wy. To ma też swoją wymowę. Może po
winny zaistnieć jakieś dodatkowe czyn
niki, oprócz słów i „chciejstwa”, aby za
wód bibliotekarza stał się faktem.

Kiedy rozpocząłem dwadzieści pięć lat 
temu pracę w bibliotece (z przypadku, nie-



stety, DO gdzie indziej się :уе udało!), 
miałem możność obserwować przez cały 
ten czas dyskusję na temat zawodu biblio
tekarskiego: kelner czy lekarz wiedzy, hu
manista czy branżysta, bibliotekarz czy 
dokumentalista, pracownik nauki czy kul
tury, nauczyciel czy pracownik oświato
wy itp. „Literatura przedmiotu” jest znacz
nie starsza od moich dwudziestu pięciu 
lat stażu. A wyczytać z niej można, że w 
naszym gronie bibliotekarzy mieliśmy wie
lu światłych ludzi. Najpierw biblioteka
rzami byli jakby mimochodem pisarze, 
poeci, uczeni, którzy działając przy moż
nym mecanasie tworzyli księgozbiory nie
zbędne w swojej bieżącej pracy. Często 
ludzie możni, magnaci, parając się sami 
nauką lub twórczością literacką, zatrud
niali światłych ludzi do organizowania 
i prowadzenia potrzebnych im bibliotek. 
(Dziwne, że wówczas do takich prac nie 
angażowano byle kogo, a jedynie ludzi 
o nieprzeciętnych walorach intelektual
nych. Obecnie natomiast uważa się, że w 
bibliotekarstwie może pracować, kto tylko 
chce). Później były czasy „oświaty ka
ganka” (młodzież zawsze twierdzi, że 
„oświaty kaganiec”) i postaci biblioteka- 
rza-społecznika. Rozrasta się sieć biblio
tek dla szerokiego społeczeństwa. Biblio
tekarzy jest coraz więcej, ale też i o róż
nych kwalifikacjach umysłowych i moral
nych. Wyłania się nowy zawód, jednak 
ogólny poziom intelektualny i moralny za
czyna się obniżać. Rzecz zrozumiała, z re
guły nie można utrzymać w parze ilości z 
jakością. Z tego też zapewne powodu do
szło w okresie przedwojennym do potrak
towania w poważnych aktach prawnych 
bibliotekarza jako virz^dnika®. Wierny 
wszakże, że i przed wojną pracowało w 
bibliotekarstwie wielu ludzi pióra i nauki. 
Nie odpowiadał im status urzędnika. Na 
przykład K. Piekarski, J. Muszkowski lub 
J. Grycz — to urzędnicy?! Nie odpowia
dał im nawet status bibliotekarza w ów
czesnym pojęciu. Trudno się temu dziwić, 
mieli zgoła nieurzędnicze osiągnięcia i ta
kież kontakty z ludźmi. Zadziałały więc 
ambicje. To wszystko widać jak na dłoni 
w historii polskiego bibliotekarstwa. Wy- 
daje się, że podobnie jest i za granicą. 
Tak więc ciągle toczy się walka, nieco 
zawoalowana skromnością, o nieurzędni- 
czy status bibliotekarza. Ciągnie nas bar
dziej w stronę świata nauki lub co naj
mniej oświaty. Mamy z tym jednak trud
ności, bo bibliotekarzy z takimi ambicja
mi jest stosunkowo niewiele. Szerokie rze
sze tego zawodu pilnują raczej „siatki 
płac”, bo z czegoś żyć trzeba, i najwyżej 
się obruszają na próby zrównania ich ze 
stanem urzędniczym, a i to bez większego 
przekonania. Czy tutaj mogą zdziałać coś 
pozytywnego pieniądze? Czy pieniądz mo
że formować człowieka?

Po wojnie żaczęliśmy pięknie i ż impe
tem historycznym już dekretem z roku 
1946. Mówiło się o nim i pisało przy każ
dej okazji. Wszyscy byli przekonani, że po 
ustawie będzie jeszcze lepiej. Tymczasem 
po roku 1968 polskie blibiotekarstwo jak
by oklapło. Nie bądźmy drobiazgowi, mo
że akurat nie ten rok decydował. Gdzie 
czasy Konferencji Krynickiej, którą otwie
rał sam ówczesny premier. Jaką to mia
ło wymowę! Ustawę odczuwam jako mar
twy dokument, a dlatego chyba, że odbija 
martwotę panującą w naszym zawodzie. 
Nie wieje z niej życiem, gdyż bardziej 
traktuje o rzeczach (bibliotekach), a nie 
o żywych ludziach, bibliotekarzach. Pra
cownikom bibliotek poświęcono w niej nie
wiele ponad dwadzieścia wierszy. Dlacze
go? Bo taka jest rzeczywistość, która zna
lazła swoje odzwierciedlenie w podstawo
wym akcie prawnym. Problemy bibliote
karzy mieszczą się akurat w tylu wier
szach. Niewiele, prawda? Sprawy naszego 
zawodu przytłaczają problemy książki, 
a nawet biblioteki jako magazny na 
książki. Stąd może twierdzenie, że nauka 
o książce jest dyscypliną naukową, a bi
bliotekoznawstwo — nie. Drugim przykła
dem może być Stowarzyszenie Biblioteka
rzy Polskich. Organizacja ta, proszę daro
wać gorycz i subiektywizm, nie ma przed 
sobą poważnego zadania, celu. Po prostu 
nie ma żywotnego problemu dla tej grupy 
społecznej. One są w jakiejś innej płasz
czyźnie niż działalność Stowarzyszenia. 
Tworzy się problemy sztuczne, które się 
„miele” na wszelkich naradach bez prak
tycznej realizacji. Dlatego sobie pozwalam 
na trawestację: niewesoła teoria i jeszcze 
smutniejsza praktyka ®.

Na lepszej drodze są bibliotekarze sieci 
publicznej. Tak się wydaje. Oni są bliżej 
idei zawodu bibliotekarza, ale proszę zau
ważyć, że też „rozpływają się” w ogromnej 
rzeszy pracowników kultury. W tyrn kon
tekście mają swoje wydziały w urzędach 
administracji państwowej, mają nawet 
swój departament resortowy, chociaż osłu
pieć można z wrażenia, gdy osoba uważa
jąca się za. dobrze poinformowaną komu
nikuje, że w tym departamencie pracują 
tylko trzy osoby do spraw biblioteki! In
formacja nie sprawdzona. Czy w takim 
zespole można rozwiązywać problemy nur
tujące nasz świat bibliotekarski, mimo że 
Parkinson uważa trzyosobowe zespoły za 
najbardziej operatywne? Wyzwolą się 
więc bibliotekarze sieci publicznej w sa
modzielny zawód, czy zmienią nazwę swo
jej profesji na pracownika kultury?_ Czy 
nie daje się zauważyć takiego zjawiska? 
W świecie nauki widać na przykład próby 
odejścia od nazwy bibliotekarza do pra
cownika informacji naukowej. Gdzie in
dziej podobnie; ludzie wolą bardziej do
ręczyciela niż listonosza, strażnika od stró
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ża, sprzedawcę od ekspedienta, a jeszcże 
bardziej od subiekta. Niby drobiazg, ale — 
zdaniem ludzi zainteresowanych — nowa 
nazwa lepiej brzmi. Ludzie nawet w ten 
sposób chcą się „nobilitować”. A nazwa 
bibliotekarz jest taka staroświecka, że aż 
krępująca, zwłaszcza dla mężczyzn. Dla
czego pewien bibliotekarz, mężczyzna, na
rzekał, że jego rodzina wstydzi się tego 
zawodu. Odetchnęła nieco, gdy został dy
rektorem biblioteki. Powstała możliwość 
manewru przy pytaniu o zawód. Dyrektor! 
Mężczyzna ten jest teraz w ślepym zauł
ku. Bo jak długo można lub wypada być 
dyrektorem. Trzeba się z tego kiedyś wy
cofać, aby nie być wycofanym. A tu wy
magający wzrok dorastającej córki, iro
niczny wzrok dorosłej żony i zmęczony 
wzrok, pochylonych wiekiem rodziców, 
którzy z synalkiem wiązali wielkie na
dzieje... A tu bibliotekarz. To niech osta
tecznie będzie już ten dyrektor. Jak po
wrócić w tej sytuacji do codziennego za
wodu bibliotekarza? Małostkowość, egzal
tacja, melodramat?

Dezintegrację zawodową szczególnie od
czuwają. Libliotekarze. szkół wyższych, gdyż 
ich miejsce w społeczności akademickiej 
nie jest precyzj/jnie określone. Nie wiado
mo z jaką grupą ich łączyć: z ądmmistrą- 
cją,__ixauczycielami akademickimi, pra
cownikami- . inżyhieryjno-technicznymi? 
A dlaczego zaraz~Iączyć? Nie możemy być 
grupą samodzielną? Mimo wszystko jed
nak nie. Jesteśmy nieliczni, a więc sła
bi. Stąd między innymi nasze odczucia, 
że w uczelniach jesteśmy tym piątym ko
łem u wozu. W szkołach podstawowych 
L_Ś3Xdriich_,bibliotekarze~są fórlnaTnie~~za- 
licząnjj3o.^naućzycieli, chociaż w praktyce 
prawda bywa różna. Profesor T. Kotar
biński w imieniu nauczycieli, do których 
sam siebie zaliczał, nazywał bibliotekarza 
kolegą, jeszcze bardziej nie docenianym 
w społeczeństwie niż nauczyciel^. Czy to 
jednak nie jest przejawem osobistej kul
tury tego wielkiego a sympatycznego czło
wieka, a więc przypadkiem jednostko
wym? Jeżeli taka jest sytuacja w szkolnic
twie podstawowym i średnim, to dlaczego 
nie analogicznie w szkolnictwie wyższym? 
I tu wyłania się problem wykształcenia 
bibliotekarzy w bibliotekach szkół wyż
szych. O ile w szkołach podstawowych 
i średnich od biedy jest do przyjęcia wy
kształcenie średnie, a wyższe wystarcza 
w zupełności, o tyle w szkole wyższej wobec 
grona naukowo-dydaktycznego stopień ma
gistra jest wymogiem minimalnym. Rzucili 
się więc bibliotekarze do robienia studiów' 
przynajmniej magisterskich, bo inaczej 
nie można było być partnerem dla nauczy
ciela akademickiego a autorytetem dla 
studenta. Również finansowo można było 
zyskać stosunkowo dużo, bo takie były su
gestie płynące „z góry” na przełomie lat

szćśćdziesiątych i siedemdziesiątych. 
tęgo obecnie mamy około 60 procent bi
bliotekarzy z wykształcenięm wyższym, 
O'^czym pisze również dr J. Sójka w in
nym miejscu 5. Kiedy czytam argumenta
cję dr. J. Sójki, aby ten wskaźnik po
ważnie zmniejszyć dla dobra krajowego 
biblitekarstwa, to nasuwają mi się na
stępujące refleksje. Kiedyś zaczynaliśmy 
niemal od zera, dobrze było, gdy przy
najmniej dyrektor biblioteki miał wy
kształcenie wyższe. I na drodze do tych 
60 procent chyba przechodziliśmy przez 
strefę proporcji, o których mówi dr J. Sój
ka (2:4:4). Było to chyba w latach świet
ności polskiego bibliotekarstwa, albo więc 
tuż przed ustawą (1968), kiedy byliśmy na 
fali optymizmu, albo w pierwszych latach 
siedemdziesiątych, kiedy całą informację 
mieliśmy na komputerach w systemie 
SINTO. Należałoby sprawdzić. Namnożyło 
się tych magistrów, ale to było jeszcze ma
ło dla pozycji partnera w bibliotece szko
ły wyższej. Bibliotekarz dyplomowany — 
poprzeczka jeszcze wyżej. Słychać jednak 
głosy, żę bibliotekarz dyplomowany — to 
dalszy krok dp dezintegracji, zwłaszcza 
gdy "jest na oddzielnej liśóie płac.

Ciekawa jest historia dezintegracji za
wodu bibliotekarza, zwłaszcza w resorcie 
szkolnictwa wyższego. Właśnie linie po
działu pokrywały się najczęściej z grani
cami resortów. Każdy resort miał swoich 
bibliotekarzy, którym płacił w zależności 
od własnych możliwości finansowych. 
W ten sposób między resortami tworzyły 
się różnice w płacach, dezintegracja po
głębiała się. Tłumy bibliotekarzy przewa
lały się z resortu do resortu w zależności 
od tego, gdzie lepiej płacono. Płynność 
kadrową w bibliotekach określa się nieraz 
wskaźnikiem 50-procentowym. Zabiegi in
tegracyjne były raz większe, innym razem 
mniejsze. W roku 1956 biblioteki szkół 
wyższych potraktowano wspólnie z biblio
tekami PAN-u®, w 1961 znaleźliśmy się na 
wspólnej liście z pracownikami szkół wyż
szych i placówek naukowych PAN-u Już 
w roku 1966 była próba integracji biblio
tek resortu Ministerstwa Kultury i Sztu
ki, szkół wyższych i instytutów naukowo- 
-badawczych W roku 1973 zintegrowa
no nas z pracownikami szkół wyższych nie 
będących nauczycielami akademickimi ®, 
czyli z administracją i pracownikami in
żynieryjno-technicznymi i to tak prze
myślnie, że poznikały funkcje kierowni
ków oddziałów. Żartobliwie powołaliśmy 
wówczas do życia funkcję „przodownika 
oddziału”. Niby to kierownik, ale pełniący 
funkcję społecznie, bo bez dodatku finan
sowego. Wymagania kwalifikacyjne tak 
wzrosły, że połowa bibliotekarzy „awan
sowała” ze stanowiska bibliotekarza na 
magazyniera. Obecnie pod tym względem 
jest nie lepiej. Na każdym stanowisku wy.
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magane jest wykształcenie bibliotekarskie, 
a kandydatów do pracy z takim wykształ
ceniem ze świecą szukać. Nie przestrzega 
się więc prawa, a to demoralizuje. Chyba 
aktualne akty prawne były redagowane 
z myślą o środowiskach, gdzie roi się od 
osób z dyplomami bibliotekarza szukają
cych pracę. Nie wszędzie jest tak wspa
niale. Ale do rzeczy.

W świecie bibliotekarskim, po akcie 
prawnym z roku 1973, zawrzało i to bar
dzo skutecznie, gdyż już w następnym ro
ku ukazało się zarządzenie bardziej inte
grujące^'’. Większość bibliotekarzy z róż
nych resortów została potraktowana tym 
wspólnym dokumentem. Znaleźli się tam 
również bibliotekarze dyplomowani. 
I słusznie, tego chcieliśmy. Jednakże w 
ten sposób bibliotekarze szkół wyższych 
na przykład wypadli z orbity zaintereso
wania swoich władz uczelnianych. Głoszo
no opinie, że merytorycznie ma się nami, 
bibliotekarzami szkół wyższych, opieko
wać resort kultury i sztuki, mimo orga
nizacyjnej przynależności do innego resor
tu. Przez następne dziesięciolecie odczuliś
my na własnej skórze skutki tego manew
ru. W obu resortach byliśmy nie dostrze
gani. Oto efekt połowicznego potraktowa
nia sprawy. Wszystkie grupy pracownicze 
w uczelniach awansowały w przyzwoitych 
odstępach czasu, a u nas był zastój. Więc 
rozpoczęły się zabiegi... dezintegrujące. 
Bibliotekarze dyplomowani, korzystając ze 
statusu nauczycieli akademickich, uplaso
wali się na wspólnej liście płac z profeso
rami, docentami, adiunktami itd. Nawet 
bardzo wysoko, bo starszy kustosz znalazł 
się na trzecim miejscu wśród stanowisk 
akademickich pod względem płac. Czy to 

^dodało blasku naszej profesji?
, Ostatnie akty prawne nie nadążają za 
i życiem bibliotekarskim. Na realizację 

Uchwały nr 271 RM z dnia 28 grudnia 
1982 r. czekaliśmy w naszym resorcie pra
wie rok *4 Wcześniej niż decyzje wyko
nawcze ukazała się następna Uchwała nr 
148 RM z dnia 28 października 1983 r.^2 
Na jej realizację czekaliśmy pół roku. Za
rządzenia wykonawcze wychodzą z resor
tu kultury i sztuki. W znacznym stopniu 
nie są dopasowane do realiów bibliotek 
szkół wyższych. Środowiskowe próby adap 
tacji tych zarządzeń są różne. Jedni in
terpretują je z maksymalną korzyścią dla 
swoich bibliotekarzy, drudzy minimalizu
ją ich wymowę, a jeszcze inni balansują 
po środku, że niby — złoty środek. Na
tomiast bezpośrednio zainteresowani, bib
liotekarze, są po prostu skołowani, roz
drażnieni i niepewni, czy taka lub inna 
interpretacja jest sprawiedliwa. Pracow
nik tak zwanych kadr zaatakował niżej 
podpisanego wprost i bez ogródek: To 
gdzie pan chce w końcu być? Próbowałem 
się ratować dowcipem, że tu nie chodzi

o to, gdzie ja chcę być, tylko gdzie być 
powinienem. Alternatywy nie powinno 
być, bo to świadczyłoby właśnie o... de
zintegracji zawodowej! Nie wiem, czy zo
stałem dobrze zrozumiany. Chyba nie.

Nikt za nas nie dokona integracji za
wodu bibliotekarza, zwłaszcza poprzez 
ujednolicenie płac. Sami musimy wypra
cować swoje miejsce w społeczeństwie 
i to nie przez jakiś gromki okrzyk; sza
nujcie nas, lecz przez odpowiednią pra
cę. Od podstaw. Jak w pozytywizmie. Nam 
się marzy dach, a dobrych fundamentów 
nie ma. Rzecz polega nie tyle na naszym 
chceniu, ile na zaakceptowaniu nas przez 
szeroką społeczność w takim a nie innym 
miejscu w tymże społeczeństwie. To tak, 
jak z państwami neutralnymi, których 
neutralność zależy nie od nich, lecz od 
innych państw. A my próbujemy wybie
gów, jak ci muzykanci z bajki Krylowa. 
Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebują. 
A swoją drogą fakty wykazują, iż potrze
by te nie są zbyt wielkie. Jesteśmy w ta
kim stopniu ważni, w jakim stopniu jest 
ważna książka w kompleksie spraw gos
podarczych, kulturalnych i politycznych. 
A fakty są takie, że jeżeli nie wystarcza 
na Chleb i książkę, to kupujemy tylko 
Chleb; jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, to 
nie mamy sił na czytanie książek.

Nie jesteśmy niezbędni, bo praktyka ży
ciowa jest taka. Oto na pewnym zebraniu 
ktoś słusznie teoretycznie dowodził, że 
szkoła wyższa może istnieć bez jakiejś 
tam katedry, czy zakładu, ale bez biblio
teki nie może istnieć. I wtedy rozległ się 
zgodny chór głosów z sali: oj, może, może! 
Nie będę się silił na scharakteryzowanie 
bliżej tej chóralnej reakcji.

Drugi przykład. W telewizyjnym Moni
torze Rządowym znany redaktor refero
wał pewną sprawę zebranym w studio 
gościom, specjalistom w omawianej dzie
dzinie. Usprawiedliwiał się przy tym bar
dzo, że nie może swojej wypowiedzi po
przeć odpowiednim dokumentem praw
nym opublikowanym bodajże w „Dzienni
ku Ustaw”. Bo to — twierdził — w sprze
daży nie ma, gdyż wszystko wykupiły bi
blioteki i tam to przepadło Na miły Bóg, 
jak wykrzykują niektórzy ateiści w chwi
lach większego wzburzenia! To my w na
szych trudnych warunkach bibliotecznych 
stajemy na głowie, aby nie przepadło, a tu 
opinia zupełnie odwrotna.

Następny przykład. Pewien znany lite
rat i reportażysta, autor kilkunastu ksią
żek dotyczących dziejów Polski, laureat 
kilku krajowych nagród literackich twier
dzi, że jeżeli biblioteka kupi książkę, to 
można ją później tylko oglądać przez 
szybkę wystawową. W związku z tym su
geruje, aby sprzedaż na aukcjach anty
kwarycznych była tylko przeznaczona dla
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indywidualnych nabywców i kilku naj
większych bibliotek krajowych.

W pewnym polskim filmie, dość preten
sjonalnym, jest para bohaterów: on —■ 
którz inny, jak nie student AGH (był to 
czas w naszym okresie powojennym, kie
dy to AGH była marzeniem wszystkich 
chłopców po maturze), ona — oczywiście 
ASP. Na balu sylwestrowym on zatańczył 
z inną kobietą. Dziewczyna z ASP robi 
mu małą scenę zazdrości, a jemu ze zdzi
wienia aż zabrakło tchu: przecież to tylko 
nasza bibliotekarka, która dba o nasz po
ziom kulturalny! Tymczasem piszącemu te 
słowa znane są bibliotekarki z AGH, do 
których w kolejce po informację naukową 
stoją profesorowie i docenci, a studenci 
ze swą wiedzą, nie mówiąc już o kultu
rze, nie sięgają im do pięt. Cóż z tego, 
kiedy bibliotekarki te nie mają decydują
cego wpływu na swój status zawodowy, 
a studenci i absolwenci tej Uczelni przy 
takim stosunku do tego zawodu... Poza 
tym ostatnio coraz częściej łączy się bi
bliotekarza z kulturą. Nie w każdym wy
padku chyba tak można. Na przykład bi
bliotekarzy szkół wyższych należy wiązać 
z nauką i dydaktyką. Bibliotekarka z AGH 
dba, czy się komuś to podoba czy nie, 
o poziom naukowy, intelektualny studen
tów i nie tylko studentów. Może w ogól
nym pojęciu jest to również kultura, ale 
nie tak to bywa ujmowane.

Jak można mówić o zawodzie bibliote
karza i do tego zintegrowanym, jeżeli zna
ny publicysta nie odróżnia bibliotekarza 
od księgarza, a inny znów przedstawiciel 
świata artystycznego nie odróżnia biblio
tekarza od księgowego. Komu więc jesteś
my potrzebni, dla kogo powinniśmy pra
cować? Czy nie powinno się nas rozpę
dzić na cztery wiatry, abyśmy ludziom 
nie utrudniali życia. Gdyby biblioteki by
ły ludziom potrzebne, to miałyby do dys
pozycji odpowiednie budynki, to książki 
nie gniłyby w pseudomagazynach-piwni- 
cach, to nas, bibliotekarzy, rozchwytywano 
by na prawo i lewo przy pracach naukv

wych, dydaktycznych i produkcyjnych. Nia 
nazbyt daleko galopuję?

Więc jak, jesteśmy zintegrowani, czy 
zdezintegrowani? 2e skołowani — to pew
ne, co również świadczy o naszej słaboś
ci, małej spójności zawodowej. Jesteśmy 
rozproszeni do tego stopnia, że nie wiemy, 
do którego miejsca jesteśmy głaskani, 
a od którego bici (w jednym resorcie bi
bliotekarze mają się dobrze, w innym — 
źle). Wydaje się, że najpierw coś musi 
być zintegrowane, aby następnie mogło być 
zdezintegrowane. Myśmy nigdy nie byli 
zintegrowani, bo jako grupa społeczna nie 
mieliśmy atrybutów istotnych określone
mu zawodowi. Taka jest po prostu rzeczy
wistość.

Niczego w drodze sztucznych zabiegów 
nie zdziałamy. Wydaje się, że przyszłość 
dopiero przed nami. Mówi się, że piśmien
nictwo na świecie rośnie lawinowo. Na
dejdzie kiedyś taki moment, że społeczeń
stwo stanie bezradne wobec tej lawiny. 
Już tego są pierwsze objawy. I wtedy mo
że dla nas zaświeci słońce, „i na naszej 
ulicy będzie święto”. Właśnie może, bo 
nie wykluczone, że powstanie w przyszłoś
ci jakaś nowa forma dokumentu i nowy 
zawód z nią związany. A zatęchły biblio
tekarz zginie śmiercią naturalną.

Zapyta ktoś może, dlaczego ciągle w ni
niejszym artykule problem dezintegracji 
i integracji w bibliotekarstwie wiąże się 
z osobą dr. J. Sójki? Pisali o tym prze
cież wcześniej mgr B. Howorka i dr 
J. Maj 13. Powód podany jest na wstępie: 
dr J. Sójka wydał mi się tak zdrowy 
i energiczny, że mógłby sam udźwignąć 
ten problem. Jak pierwszy raz zobaczyłem 
mgr. B. Howorkę, był mizerny, bo akurat 
wyszedł ze szpitala; widocznie pierwsze 
wrażenie zaciążyło na sprawie. Dr. J. Maja 
nie miałem do tej pory okazji poznać oso
biście, ale... kiedyś nie zgodził się mię
dzy innymi i z moją koncepcją drukowa
nia książek od razu z opisem katalogo
wym (bibliograficznym), na przykład na 
odwrocie karty tytułowej. Jak widać i ta
kich rzeczy nie zapomina się łatwo.

PRZYPISY

* Jan Sójka: Przyczynek do dezintegracji zawodu bibliotekarskiego. — Bibliotekarz 1983 nr 
4, s. 77—81; Kolejna szansa na dezintegracją zawodu bibliotekarskiego. Bibliotekarz 1983 nr 5 s. 
103—106.

2 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o szkołach akademickich. —( Dz. U. 1933 nr 29, poz. 247, 
s. 597.

* Tadeusz Cieślak: Niewesoła teoria i jeszcze smutniejsza praktyka. — Bibliotekarz 1971 nr 
6 s. 161—169.

‘ Tadeusz Kotarbiński: Kolega bibliotekarz. Z doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicz
nych R. 9 : 1970, s. 9—11.
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“ Jerzy Maj: W sprawie Integracji zawodu. — Bibliotekarz 1983 nr 1, s. 11—13; Bolesław Ho- 
worka: Integracja środowiska zawodowego bibliotekarzy w świetle prawa. Bibliotekarz 1982 nr 
6, s. 129—133.

Z działalności IFLA
Stefan KUBÓW

Posiedzenie Stałego Komitetu Sekcji Szkół Bibliotekarskich IFLA
(Bratysława, 13—15 stycznia 1985 r.)

Miejscem dorocznego międzykonferencyjnego posiedzenia roboczego
Stałego Komitetu Sekcji Szkół Bibliotekarskich i Innych Aspektów
Kształcenia IFLA była u progu 1985 r. Bratysława. Stało się tak dzięki 
zaproszeniu Macierzy Słowackiej, biblioteki narodowej Słowacji, której 
pracownikiem jest członek tego gremium dr Horst Hogh.
Posiedzenie miało bardzo bogaty pro

gram, składający się z blisko 20 punktów.
Część z nich miała charakter rutynowy, 
jak stwierdzenie obecności, przyjęcie po
rządku obrad, akceptacja protokołu po
przedniego posiedzenia, czy też ustalenie 
terminów posiedzeń następnych.

Spośród pozostałych punktów bardzo 
ważnym momentem było omówienie tema
tyki referatów, które mają wypełnić 
naukowy program posiedzeń otwartych 
sekcji na najbliższej, 51 konferencji ge
neralnej IFLA, która w sierpniu br. od
będzie się w Chicago. Omówiono też pro
gram Pierwszej Światowej Konferencji na 
temat Ustawicznego Kształcenia w Zawo
dach Bibliotekarza i Pracownika Infor
macji Naukowej, która odbędzie się bez
pośrednio przed konferencją IFLA, jako 
pre-konferencja. Patronują jej Sekcja 
Szkól Bibliotekarskich IFLA oraz Ame

rykańskie Stowarzyszenie Bibliotek (ALA). 
Przy tej okazji zwrócono uwagę na bar
dzo trudną kwestię związaną z umieszcza
niem w programie IFLA referatów, któ
rych autorami są przedstawiciele krajów 
socjalistycznych. Istnieje bowiem ryzyko, 
że nie zapewni się im udziału w konfe
rencjach. Jedynie w przypadku reprezen
tantów Związku Radzieckiego i NRD jest 
ono bardzo małe. W sposób naturalny po
woduje to zmniejszenie się udziału biblio
tekarzy krajów socjalistycznych w pra
cach IFLA i zwiększenia ciężaru w tym 
zakresie na wspomniane dwa państwa. Mi
mo to gorąco nalegano na obecnych na 
posiedzeniu przedstawicieli Polski i Buł
garii, żeby zgłosili swoje referaty i ofero
wano w ostateczności pomoc finansową ze 
strony organizacji amerykańskich. Niżej 
podpisanego poproszono konkretnie o przy
gotowanie referatu na temat roli Stowa-
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rzyszenia Bibliotekarzy Polskich w dos
konaleniu zawodowym bibliotekarzy i wy
głoszenie go na wspomnianej Światowej 
Konferencji na temat Kształcenia Usta
wicznego. Jedna z sesji owej konferencji 
poświęcona jest bowiem roli stowarzyszeń 
zawodowych. Obok przedstawiciela SBP 
zaplanowano prelekcję na temat działal
ności Amerykańskiego Stowarzyszenia Bi
bliotek jako reprezentanta świata kapita
listycznego oraz referat o Stowarzyszeniu 
Bibliotek Nigerii, jako przykładu organi
zacji bibliotekarskiej kraju Trzeciego 
Świata. Zaproszenie to należy potrakto
wać nie tylko jako wyjątkową okazję 
do zaprezentowania SBP i znaczenia, ja
kie przywiązuje się w Polsce do podno
szenia kwalifikacji zawodowych bibliote
karzy, ale również jako reprezentację in
nych stowarzyszeń bibliotekarskich w kra
jach socjalistycznych.

Omówiono też wstępnie problematykę 
posiedzeń naukowych sekcji na 52 konfe
rencji generalnej IFLA w 1986 r. w To
kio. Jej hasło brzmi Bibliotekarstwo w 
zbliżającym się XXI wieku”. W ramach 
sekcji omawiać się będzie przyszłość 
kształcenia kadr dla bibliotek i innych 
instytucji informacji. Wpływ nowych tech
nologii informacyjnych na kształcenie bi
bliotekarzy będzie też przedmiotem kon
ferencji organizowanej tuż po zgromadze
niu w Tokio w Beijing, stolicy Chin, gdzie 
w ostatnich latach nastąpił bardzo silny 
rozwój działalności informacyjnej.

Duże zainteresowanie uczestników po
siedzenia wywołała informacja o przygo
towaniach do Światowej Konferencji na 
temat kształcenia w zakresie zarządzania 
w bibliotekarstwie i działalności informa
cyjnej oraz w archiwistyce. Przygotowują 
ją gospodarze 53 konferencji generalnej 
IFLA — Brytyjczycy. Sekcja Szkół Biblio
tekarskich musi bowiem podjąć się roli 
współorganizatora tej konferencji.

Wiele uwagi poświęcono stanowi prac 
nad programami realizowanymi przez sek
cję, w ramach programu „Ekwiwalentność 
kwalijikacji zawodowych” zgromadzono już 
pełny materiał. Ukończono prace nad 
światowym wykazem wyższych szkół bi
bliotekarskich.. Gotowy jest też projekt 
wskazówek do nauczania zarządzania w 
dziedzinie bibliotekarstwa i działalności 
informacyjnej. Odpowiadająca za realiza
cję tego programu M. Tees (Kanada) uzys
kała na ten temat dwanaście szczegóło
wych opinii (w tym od autora niniejszego 
sprawozdania) i obecnie przygotowuje 
ostateczną wersję dokumentu.

Dyskutowano też nad konsekwencjami 
przyjęcia przez IFLA trzech nowych głów
nych programów (Konserwacja i ochro
na, Międzynarodowy przepływ danych, 
Rozwój bibliotekarstwa w Trzecim Świę
cie). Według zgodnej opinii uczestników

posiedzenia najpoważniejszym zadaniem 
dla Sekcji Szkół Bibliotekarskich będzie 
opracowanie standardu niezbędnej wiedzy 
na temat ochrony i konserwacji zbiorów 
bibliotecznych, którą muszą uzyskać słu
chacze szkół bibliotekarskich.

Jak zwykle w latach nieparzystych na
stępuje częściowa zmiana składu Stałych 
Komitetów sekcji i innych ogniw IFLA. 
Przewodnicząca Sekcji Szkół Bibliotekar
skich prof. J. R. Fang (USA) poinformo
wała w związku z tym o stanie organi
zacyjnym sekcji, zwracając uwagę, że 
część jej członków, niewielka, systematycz
nie nie uczestniczy w jej pracach. Fakt 
ten należy mieć na uwadze przy uzupeł
nianiu składu stałego komitetu.

Z innych postanowień podjętych w Bra
tysławie wymienić należy ustalenie ter
minu tegorocznego wspólnego posiedzenia 
Sekcji Szkół Bibliotekarskich IFLA z gre
miami zajmującymi się sprawami kształ
cenia w Międzynarodowej Federacji Do
kumentalistów (FID) i Międzynarodowej 
Radzie Archiwistów (ICA). Odbędzie się 
ono na początku czerwca w Warnie i So
fii.

Uczestnicy posiedzenia wysłuchali też in
formacji o sprawach współpracy Sekcji 
Szkół Bibliotekarskich z innymi gremiami 
w IFLA, zwłaszcza z Sekcją Bibliotek 
Szkolnych oraz Sekcją Bibliotek Muzycz
nych.

Posiedzenie sekcji w Bratysławie przy
padłe na okres bardzo mroźnej zimy 
1 zgromadziło zaledwie ośmiu członków 
sekcji. Wśród nich był jednak dr 
H. P. Geh, wiceprezydent IFLA. Zaś goś
ciem sekcji był prof. Paul Kaebein, kie
rownik Katedry Bibliotekoznawstwa uni
wersytetu w Kolonii, przewodniczący Biu
ra do Spraw Zawodowych IFLA (Pro
fessional Board). W obradach uczestniczyła 
dr H. Palkovd, dyrektor Departamentu 
Bibliotek w Ministerstwie Kultury Re
publiki Słowackiej, wieloletnia działaczka 
IFLA.
Zgromadzenie członków Stałego Komitetu 
Sekcji Szkół Bibliotekarskich IFLA w 
stolicy Słowacji było ważnym wydarze
niem dla władz kulturalnych republiki 
i dla środowiska bibliotekarskiego. Pod
czas inauguracji posiedzenia, która miała 
miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w 
Bratysławie obecny był wiceminister Kul
tury F. Karas, który poinformował zebra
nych o osiągnięciach Słowacji w dziedzi
nie kultury. Uczestnicy posiedzenia byli 
też podejmowani przez dyrektora biblio
teki J. Kutika. Po zakończeniu obrad ich 
uczestnicy byli gościmi Katedry Księgo- 
znawstwa Uniwersytetu im. Komeńskiego. 
W czasie swobodnej dyskusji wymieniono 
wiele interesujących uwag na temat 
kształcenia bibliotekarzy i pracowników 
informacji (nie tylko naukowej), publiko-
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Wania podręczników, wychowania dla po
trzeb zawodu i potrzeby wszechstronnej 
współpracy. Wino, które obowiązkowo to
warzyszy rozmowom — nawet bardzo ofi
cjalnym — w Słowacji, pozwoliło na stwo
rzenie atmosfery niewymuszonej i przy
jaznej.

Autor sprawozdania, który miał możli
wość szczegółowego poznania Katedry, 
programu kształcenia, porozmawiania z 
pracownikami już w przeddzień obrad 
sekcji, spostrzegł niespotykany chyba ni
gdzie indziej entuzjazm towarzyszący tu 
kształceniu i wychowaniu bibliotekarzy, 
duże poświęcenie i pomysłowość w orga
nizowaniu warsztatu dydaktycznego i na
ukowego, nawiązywania więzi z całym 
środowiskiem bibliotekarskim i naukowym, 
otwartość na nowe idee i gotowość na
dążenia za postępem technicznym i orga
nizacyjnym w bibliotekarstwie i działal
ności informacyjnej. Katedra wyposażona 
jest dobrze w sprzęt dydaktyczny i urzą
dzenia techniczne stosowane w bibliotekar
stwie. Jedynie biblioteka specjalistyczna 
nie mogła stanowić powodu sympatycznym 
gospodarzom do zbytniej dumy. Studia 
bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Ka- 
meńskiego związane są ze studiami filolo
gicznymi. Od kilku lat jest to wyłącznie 
filologia angielska i germańska, ale w 
przeszłości studia bibliotekoznawcze łączo
no też z filologią rosyjską, a w jednym 
roku również z polską. Absolwenci tego

rocznika do dziś popularyzują w swoim 
kraju polskie piśmiennictwo fachowe. 
Łączenie studiów bibliotekoznawczych z 
filologicznymi oceniane jest pozytywnie 
przez pracujących już bibliotekarzy, gdyż 
daje im możliwość zapoznawania się z 
obcą literaturą — zarówno fachową jak 
i beletrystyczną, a w ostateczności umo
żliwia zmianę zawodu.

Posiedzenie stałego komitetu Sekcji 
Szkół Bibliotekarskich IFLA w Bratysła
wie było też okazją do podjęcia dalszych 
kroków zmierzających do nawiązania sta
łej współpracy między Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich a Związkiem Bi
bliotekarzy i Informatyków Słowackich. 
Przedstawione przez SBP propozycje 
uzyskały wstępną aprobatę władz Związ
ku i spotkały się z bardzo dużą życzliwoś
cią przedstawiciela resortu kultury. Z ca
łą pewnością w ciągu kilku miesięcy po
winno dojść do formalnego zawarcia umo
wy. Antycypując ten fakt podjęte zostały 
prace nad wspólnym opracowaniem pomo
cy dydaktycznych dla uczelni bibliotekar
skich.

Był to niewątpliwie bardzo pożyteczny 
i pod wielu względami udany wyjazd. Po
kazał on jeszcze raz, że ponad podziały 
etniczne, polityczne i ideologiczne biblio
tekarzom całego świata bardzo bliska jest 
idea wspólnego działania na rzecz rozwo
ju bibliotekarstwa, nauki i kultury.

POSIEDZENIE ZARZĄDU POLSKIEGO KOMITETU WSPÓŁPRACY 
Z IFLA

15 lutego br. w Bibliotece Sejmowej od
było się kolejne posiedzenie Zarządu Pol
skiego Komitetu Współpracy z IFLA. 
W związku z planowaną na 18—21 lutego 
naradą przedstawicieli krajów socjalistycz
nych w Pradze omówiono przygotowania 
polskich członków IFLA (SBP, Bibliote
ka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego i Biblioteka Sejmowa) do 
51 Konferencji tej organizacji, która od
będzie się w sierpniu br. w Chicago. De
legacja polska liczyć będzie prawdopodob
nie 3 osoby. W programie konferencji 
i seminarium przedkonferencyjnego prze
widziane są 3 referaty polskich autorów.

Ustalono, że propozycje referatów na 
konferencje IFLA powinny być zgłaszane 
w Polskim Komitecie Współpracy z IFLA, 
poddane recenzjom i dyskusji na forum 
Zarządu Komitetu. Przewiduje się rów
nież publikowanie referatów w biuletynie 
PKW IFLA lub w czasopismach facho
wych.

Zarząd Komitetu wyraził zdziwienie 
i zaniepokojenie w związku z tym, że na 
naradzie praskiej nie przewidziano udzia

łu jego przedstawiciela i wystosował pis
mo do dyrektora Departamentu Bibliotek, 
Domów Kultury i Działalności Społeczno- 
-Kulturalnej p. Janusza Nowickiego, za
wierające wniosek o wyjaśnienie tej spra
wy i podjęcie działań, w rezultacie któ
rych udział w naradzie stałby się możliwy. 
Pismo zostało przedstawione w Minister
stwie Kultury i Sztuki osobiście przez 
przewodniczącego Komitetu dr. S. Kubo- 
wa i sekretarza — mgr. J. Wołosza.

W ramach działalności Polskiego Komi
tetu Współpracy z IFLA Biblioteka Uni
wersytecka w Warszawie i Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich organizują w mar
cu 1986 r. posiedzenie robocze i semina
rium Okrągłego Stołu Historii Bibliotek 
IFLA. Podjęte też zostaną starania o za
proszenie na robocze posiedzenie Sekcji 
Szkół Bibliotekarskich i Okrągłego Stołu 
zarządzania Stowarzyszeniami Bibliotekar_ 
skimi. Natomiast Biblioteka Narodowa za
mierza zorganizować w 1988 r. posiedzenie 
robocze i Seminarium Okrągłego Stołu Ba
dań Czytelnictwa.

(St. K.)
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SBP w działaniu
Maria BRYKCZYISTSKA 
Warszawa

Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEGO OKRĘGU SBl-
Wizyta gościa zagranicznego

W ramach podpisanej umowy o współ
pracy między Stowarzyszeniem Bibliote
karzy Polskich a Stowarzyszeniem Biblio_ 
tekarzy Angielskich przebywał w Warsza
wie w dniach 3—91X84 r. na zaprosze
nie Biblioteki SGPiS dr łan Malley, głów
ny specjalista ds. szkolenia użytkowników 
w British Library.

Gość uczestniczył w konferencji doty
czącej szkolenia użytkowników zorganizo
wanej przez Bibliotekę SGPiS. Na spotka
niu tym, w którym uczestniczyli oprócz 
pracowników Biblioteki SGPiS także 
przedstawiciele naukowych bibliotek war
szawskich dr Malley wygłosił dwa refera
ty: 1/nt. kształcenie młodych pracowników 
naukowych dla lepszego wykorzystywania 
katalogów bibliotecznych, bibliografii i in
nych tradycyjnych serwisów informacyj
nych, 2/nt. przygotowania użytkowników 
do korzystania z systemów informacji 
naukowej metodą on-line.

Ponadto gość brytyjski miał też mo
żliwość zaznajomienia się z wybranymi 
bibliotekami warszawskimi: Biblioteką 
Narodową, Biblioteką Uniwersytecką, Bi
blioteką Publiczną m. st. Warszawy, wziął 
też udział w zebraniu Zarządu Okręgu 
na temat szkolenia bibliotekarzy w Polsce 
i Anglii.

Spotkania, szkolenia
W dniu 14 XI84 r. odbyła się pierwsza 

z planowanych wycieczek szkoleniowych 
do nowej siedziby Ośrodka Przetwarza
nia Danych Biblioteki Narodowej. 
Uczestnicy (30 pracowników bibliotek 
i ośrodków inte) mieli możliwość zaznajo
mienia się z planami dotyczącymi auto
matyzacji prac bibliograficznych i biblio
tecznych Biblioteki Narodowej jak też z 
nowoczesnym sprzętem obliczeniowym.

Dnia 5 XII84 r. odbyło się pierwsze 
spotkanie konsultacyjne dotyczące wdraża_ 
nia nowej normy opisu bibliograficznego. 
Konsultacje te, prowadzone przez kol. 
Marię LENARTOWICZ odbywać się będą 
w każdą pierwszą środę miesiąca w Bi

bliotece Publicznej m. st. Warszawy i sta
nowią kontynuację prelekcji na temat no
wej normy z pierwszego półrocza 1984 r.

Kolejne zebrania Konwersatorium Bi
bliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Okręgu Warszawskiego odbyły się 25X84 
roku i 29X184 r. W dniu 25 X ltd'll, mgr 
Janina WILG AT z Instytutu Bibliograficz
nego Biblioteki Narodowej wygłosiła pre
lekcję pt. „Bibliografia Polska 1901—1939”, 
w której przedstawiła etapy realizacji tej 
tak długo oczekiwanej polskiej bibliografii 
retrospektywnej. Dnia 29 XI tematem spot
kania był niezmiernie ciekawy referat 
kol. dr Marty GRABOWSKIEJ z Insty
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego na 
temat akademickiego kształcenia bibliote
karzy w Stanach Zjednoczonych A.P. 

40-lecie PRL
Uroczyste spotkanie biblotekarzy i pra

cowników informacji naukowej Okręgu 
Stołecznego z udziałem wiceprezydenta 
m. st. Warszawy Michała SZYMBORSKIE
GO i prezesa ZG SPB kol. dr Stefana 
KUBOWA z okazji 40-lecia PRL odbyło 
się dnia 27 XI84 r. w sali konferencyj
nej nowego gmachu Biblioteki Narodo
wej w Alei Niepodległości 213.
W programie wieczoru wygłoszono dwa 
referaty:
1) Kol. Zofia PIOTROWSKA z Zespołu Hi- 
storyczno-Pamiętnikarskiego ZO SBP wy
głosiła prelekcję pt. „Rys historyczny dzia
łalności Okręgu Warszawskiego SBP". 
W swym wystąpieniu prelegentka na
wiązała do utworzenia w 1924 r. War
szawskiego Koła Związku Bibliotekarzy, 
które było prekursorem obecnego Okręgu 
Warszawskiego SBP. Omówiła działania 
mające na celu zabezpieczenie zbiorów 
i ich tajne udostępnianie prowadzone 
przez członków Związku podczas II woj
ny światowej. Po wyzwoleniu Warszawy 
już w kwietniu 1945 roku Regina Flesza- 
rowa obejmuje przewodniczenie Koła war
szawskiego, a jej następcą zostaje Ry
szard Przelaskowski. Charakterystyka 
działalności bibliotekarzy warszawskich w 
latach 40-tych i 50-tych, m.in. przygoto-
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wanie obchodów pierwszego Święta Oświa
ty, szkolenia do egzaminu na I i II ka
tegorię państwowej służby bibliotecznej. 
Kolejne powstawanie sekcji grupujących 
pracowników różnych typów bibliotek. 
Powstanie w 1953 r. Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich wiąże się ze zmianą 
struktury organizacyjnej — koła terenowe 
Związku Bibliotekarzy stały się okręga
mi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich. Kol. Piotrowska przedstawiła dal
sze dzieje Okręgu do lat 80-tych a na
stępnie szczegółowo omówiła prace Zespo
łu Historyczno-Pamiętnikarskiego ZO SBP, 
który został utworzony 20 lat temu (w 
maju 1964 r.). Zadaniem Zespołu jest 
„uchronić przed niepamięcią”, tzn. doku
mentować historię bibliotek i bibliote
karzy. Staraniem Zespołu organizowane 
są specjalne zebrania-wieczory wspomnień 
poświęcone pamięci wybitnych bibliote
karzy Okręgu Warszawskiego oraz zebra
nia na temat pamiętnych wydarzeń z hi
storii bibliotekarstwa polskiego. Ponadto 
dzięki inicjatywie Zespołu wydano w wy
dawnictwie Ossolineum dwie publikacje 
przedstawiające zasłużonych pracowników 
bibliotek. Obecnie trwają prace nad re
dakcją trzeciego tomu tej serii pt. „"Wize
runki bibliotekarzy nołskich”. Pierwszą 
Przewodniczącą Zespołu była Helena Han- 
delsman, a od 1969 r. kieruje tą działal
nością Irena Morsztynkiewiczowa.
2) Drugi referat na temat „Aktualne pro
blemy Okręgu Warszawskiego SBP” zo
stał wygłoszony przez kol. mgr Marię 
BRYKCZYHSKĄ, przewodniczącą Zarzą
du Okręgu Stołecznego. W swym wystą
pieniu prelegentka zwróciła szczególną 
uwagę na te formy działania Okręgu, któ
re dotyczą całej społeczności bibliotekar
skiej stolicy. W pierwszym rzędzie są to 
prace Zespołu Poradnictwa Zawodowego 
o długiej tradycji, kierowanego obecnie 
przez kol. Jolantę Topolską Głowacką. Ze
spół działa w 2 kierunkach;
— poradnictwa w sprawach zawodowych, 
np. dotyczące interpretacji prawnej prze
pisów dotyczących organizacji zbiorów, 
techniki prowadzenia skontrum itp.,
— pomocy koleżeńskiej w znalezieniu pra
cy i obsadzeniu wolnych etatów.

Z usług tego bibliotecznego „pośrednic
twa pracy” korzystało w 1984 r. placó
wek (bibliotek i ośrodków inte) 68, in
dywidualnych osób poszukujących prace 
było 58 (spośród osób zainteresowanych 
ok. 90% nie należy do SBP).
Podobny nieco charakter mają działania 
Komisji ds. Zawodu Bibliotekarskiego, 
która powstała w październiku 1983 r. 
na mocy decyzji Zarządu Głównego SBP 
jako agenda rozpatrująca i opiniująca ca
ły szereg aktów prawnych dotyczących 
naszego zawodu. Jest to więc komisją ZG

SBP, ale członkami jej są wyłącznie bi
bliotekarze Okręgu Stołecznego, kol. kol.: 
Maria Brykczyńska, Jadwiga Ćwiekowa, 
Janina Jagielska, Andrzej Jopkiewicz, Ra
fał Kozłowski, Krystyna Ramlau-Klekow- 
ska, Romana Steczowicz, Urszula Sucho- 
żebrska, Wiesława Żukowska, Tadeusz Zd_ 
rzębski (Przewodniczący Komisji). W po
siedzeniach Zespołu uczestniczą też, w 
przypadkach, gdy jest to podyktowane 
charakterem spotkania, inne osoby z Okrę
gu.

Wśród pracowników bibliotek nauko
wych (i nie tylko) niezmiernie cenione są 
spotkania konwersatorium Biblioteko
znawstwa i Informacji Naukowej, odby
wające się w Stołecznym Okręgu od prze
szło 10 lat. Początek tej formy działania 
jest związany z nową kadencją władz 
Okręgu Stołecznego w grudniu 1972 r., 
kiedy Przewodniczącym Okręgu został kol. 
dr Tadeusz Zarzębski. Zainicjowano wów
czas stałe zebrania osób pracujących nad 
określonymi problemami naukowymi z za
kresu bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej. W pierwszych latach działania
mi Konwersatorium kierowała Rada zło
żona początkowo z następujących wybit
nych bibliotekoznawców Okręgu: doc. dr 
Halina Chamerska, doc. dr Jadwiga Koło
dziejska, doc. dr Krystyna Remerowa, dr 
Hanna Uniejewska, zaś Przewodniczącą 
Rady była prof, dr Helena Więckowska. 
Również prof, dr Helena Więckowska wy
głosiła pierwszy referat pt. „Biblioteko
znawstwo polskie. Stan obecny i kierunki 
jego rozwoju” na inauguracyjnym posie
dzeniu Konwersatorium 13.03.1973 r.

W latach 1973-78 lista stałych uczestni
ków Konwersatorium obejmowała ok. 150 
osób z Okręgu Stołecznego — pracowni
ków bibliotek i ośrodków inte oraz pra
cowników naukowych z Instytutu Biblio
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uni
wersytetu Warszawskiego. Tematyka wy
głaszanych referatów dotyczyła m. in. ba
dań biisliotekoznawczych na arenie mię
dzynarodowej. badań nad czytelnictwem, 
kształcenia bibliotekarzy na poziomie aka
demickim w Polsce (dvskusje na temat 
różnych programów studiów).

W 1979 r. Przewodniczącą Rady Kon
wersatorium została prof, dr Maria Dem
bowska proponując rozszerzenie tematyki 
spotkań o następujące problemy: zagad
nienia bibliografii i informacji naukowej, 
historii książek i bibliotek. Zostały także 
określone cele Konwersatorium — jest to 
forma rozbudzenia zainteresowań nauko
wych wśród członków SBP i kształtowa
nia postępowej myśli z zakresu bibliote
koznawstwa i informacji naukowej oraz 
utworzenia podstaw dla podnoszenia spo
łecznej roli tych dziedzin w rozwoju nau
ki, oświaty I 2'‘5Podarki narodowej. Roz
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szerzono też znacznie skład Rady Kon
wersatorium (jest to 14 osób, wybitnych 
bibliotekoznawców z Okręgu Warszaw
skiego SBP).

W latach 1979—81 odbyło się 18 zebrań 
Konwersatorium, omawiane były m. in. 
zagadnienia tendencji rozwojowych sys
temów informacji naukowej i bibliotek 
(doc. dr A. Wysocki), „Aktualne kierunki 
badań naukowych z bibliotekoznawstwa 
i informacji naukowej w Polsce” (prof, dr 
dr hab. M. Dembowska).

Po rocznej przerwie spowodowanej 
wprowadzeniem stanu wojennego spotka
nia Konwersatorium zostały wznowione 
na wiosnę 1983 r. prelekcją doc. dr R. Cy
bulskiego na temat problemów konsump
cji książek; w miesiącu styczniu 1984 r. 
miał odczyt na temat kolejnej wersji pro
gramu SINTO prof, dr J. Kulikowski. 
Spotkania Konwersatorium Biblioteko_ 
znawstwa i Informacji Naukowej po 10 
latach mają już swoją tradycję w Okrę
gu Stołecznym SBP, stanowią znane fo
rum wymiany poglądów na tematy do
tyczące żywotnych problemów biblioteko
znawstwa i informacji naukowej.

Na spotkaniu z okazji 40-lecia dokona
no też wręczenia odznaczeń zasłużonym 
bibliotekarzom naszego miasta, a miano
wicie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze
nia Polski otrzymali kol. kol.; Jan Fabi- 
jański i Lilia Okulicz; Medal 40-lecia 
PRL kol. Janina Cygańska; Honorowe Od
znaki SBP wręczone zostały kol. kol. Ja
ninie Jagielskiej, Janowi Wołoszowi.

1985.01.16. Na inauguracyjnym posiedze
niu zebrał się Komitet Informacji Nauko
wej przy Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk. Przedyskutowane zostały najważ
niejsze problemy informacji naukowej w 
Polsce oraz formy i kierunki działalnoś
ci Komitetu. Podjęto uchwały w sprawie 
zaprzestania stałego ograniczania nakła
dów na zakup zagranicznych źródeł in
formacji oraz zwiększenia wysiłków na 
rzecz rozwoju materialnej bazy działalnoś
ci informacyjnej.

Przewodniczącym Komitetu jest prof, dr 
hab. Jacek BAŃKOWSKI (IINTE), wice
przewodniczącymi wybrano prof. prof. 
Zdzisława PAWLAKA (IINTE) oraz Krzy
sztofa MIGONIA (Instytut Bibliotekoznaw
stwa Uniwersytetu Wrocławskiego). Sekre
tarzem jest dr Jerzy Muraszkiewicz 
(IINTE). Wśród ok. 40 członków Komite
tu są m.in.: prof, dr hab. M. Dembow
ska, doc. doc. A. Wysocki, A. Gwiżdż, 
R. Cybulski oraz dr. dr. S. Czaja i S. Ku- 
bów.

1985.02.07. W gmachu Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego odbyło się kolej
ne posiedzenie Komisji Koordynacyjnej 
Bibliotek Szkół Wyższych. Przyjęto z nie
wielkimi poprawkami projekt dokumentu 
pod nazwą „Analiza działalności bibliotek 
szkół wyższych w Polsce” opracowany 
przez R. Cybulskiego, J. Lewandowskiego 
i E. Domańskiego. Natomiast przeważa
jącą większością głosów oddalono wnio
sek o utworzenie Stowarzyszenia Biblio
tek Szkół Wyższych, postanawiając jed
nak nie zamykać sprawy definitywnie.

1985.01.02. Zarząd Główny SBP otrzymał 
życzenia noworoczne od Przewodniczące
go Rady Państwa prof. dr. Henryka JA
BŁOŃSKIEGO.

1985.01.07. W noworocznym spotkaniu kie
rownictwa Rządu PRL z twórcami i dzia
łaczami kultury uczestniczył I wiceprze
wodniczący ZG SBP kol. J. LEWICKI.

1985.02. Po raz pierwszy od wielu lat na 
naradzie przedstawicieli krajów socjali
stycznych w sprawie współpracy z IFLA 
nie uczestniczył przedstawiciel SBP. Jak 
na ironię stało się to wtedy, gdy podjął 
działalność Polski Komitet Współpracy z 
IFLA. A może urzędnicy państwowi zamie
rzają w ogóle wyręczyć Stowarzyszenie 
w jego działalności?



POLONIA I POLONICA ZAGRANICZNE 
W WYDAWNICTWACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

Biblioteka Narodowa, będąc najzasobniejszym na świecie i najlepiej rozwinię
tym warsztatem badań nad emigracją i Polonią oraz recepcją kultury polskiej za 
granicą:
— gromadzi wszelkie druki, rękopisy, dokumenty dźwiękowe itp., będące poloni

kami zagranicznymi oraz inne materiały dotyczące emigracji i Polonii,
— w ramach problemu międzyrestortowego III/lO „Przemiany społeczności polo

nijnych” koordynuje w skali ogólnokrajowej akcję szczegółowego dokumentowa
nia ww. zbiorów w bibliotekach polskich,

— jako osobne człony bibliografii narodowej opracowuje i wydaje retrospektywną 
i bieżącą bibliografię poloników zagranicznych,

— prowadzi własne badania naukowe nad szeroko pojętą książką polską za granicą,
— organizuje kursy kultury i bibliotekarstwa polskiego dla pracowników biblio

tek polonijnych oraz działów slawistycznych innych bibliotek zagranicznych,
— organizuje bądź współorganizuje takie imprezy jak sympozja, seminaria, wysta

wy, prelekcje itp. poświęcone kulturze skupisk polonijnych,
— udziela różnych informacji dotyczących poloników zagranicznych oraz proble

matyki polonijnej.
Efektem tej działalności Biblioteki Narodowej są m.in. rozmaite wydawnictwa.

Należą do nich:

BIBLIOGRAFIE
Polonica Zagraniczne. Bibliografia. Red. Wanda Rogozińska.

Rocznik rejestrujący polonica zagraniczne, będące publikacjami zwartymi (wy
dawnictwa z tekstem słownym, nuty, mapy), a także prace zamieszczone w dzie
łach zbiorowych i większe fragmenty publikacji zwartych. Układ działowy. Tom I 
(za rok 1956) ukazał się w I960 r. Ostatni wydany rocznik obejmuje materiał za rok 
1975 (wyd. 1983). Publikacja bezpłatna rozpowszechniana według rozdzielnika. 
Polonica Zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 r.

Retrospektywna bibliografia poloników zagranicznych stanowiących publikacje 
zwarte (z wyłączeniem pojedynczo opublikowanych map i rycin), prace zamiesz
czone w dziełach zbiorowych i większe fragmenty publikacji zwartych. Układ alfa
betyczny. Na całość bibliografii złożą się 4 tomy (z górą 18 tys. pozycji oraz in
deksy). W 1975 r. ukazał się tom I obejmujący litery A—J. (red. Janina Wilg at). 
Tom II znajduje się w druku. Publikacja bezpłatna rozpowszechniana według roz
dzielnika.

INFORMATORY
Ryszard Kazimierz Lewański; Polonica rękopiśmienne w archiwach i bibliote
kach włoskich. Inwentarz opracował......... Warszawa: Biblioteka Narodowa 1978, 310
s. Cena 35 zł
Edward Kołodziej: Polonia zagraniczna. Informator o materiałach źródłowych 
do 1939 roku przechowywanych w Archiwum Akt Nowych Warszawa: Archiwum 
Akt Nowych, Biblioteka Narodowa 1981, 56 s. Cena 25 zł.
Seria wydawnicza: Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek Polskich. Wydawana w ra
mach problemu międzyresortowego III/IO „Przemiany zbiorowości polonijnych”. 
Red.. Andrzej Kłossowski.

Do tej pory ukazały się następujące tomy:
T. 1. Zbiory i prace polonijne Biblioteki Narodowej. Informator. Oprać. Andrzej

Kłossowski. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1982, 112 s. Publikacja bez
płatna.

T.2. Halina Natuniewicz: Zbiory i prace polonijne Muzeum Literatury im. 
Adama Mickiewicza w Warszawie. Informator. Warszawa: Biblioteka Narodo
wa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1984, 109 s. Cena 60 zł.

W druku:
T. 3. Polonica zagraniczne i inne zbiory polonijne Biblioteki Publicznej m. st. War

szawy. Informator. Oprać. Marta Parnowska.
W przygotowaniu:

analogiczne informatory Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki Zakła
du Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu i Biblioteki Jagiellońskiej w Kra
kowie.
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INNE WYDWNICTWA KSIĄŻKOWE

Andrzej Paczkowski: Prasa polonijna w latach 1870—1939. Zarys problema
tyki. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1977, 162 s. Cena 30 zł.
Andrzej Kłossowski; Historia książki polskiej za granicą. Problemy badawcze. 
Warszawa: Biblioteka Narodowa 1980, 83 s. Cena 20^ zł.
Kultura skupisk polonijnych. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Biblio
tekę Narodową oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Radziejowice, 22 
i 23 IV 1980. Oprać, naukowe .Oskar Stanisław Czarnik, Krzysztof Groniow- 
ski. Warszawa: Biblioteka Narodowa, Instytut Historii PAN 1981, 297 s. Cena 65 zł. 
Andrzej Kłossowski: Anatol Girs — artysta książki. Warszawa—Monachium— 
—Detroit—West Chesterfield. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1984, 137 s., il. Ce
na 95 zł.

W przygotowaniu wyd. II popr. i uzup.
Kultura skupisk polonijnych. Materiały z II sympozjum zorganizowanego przez in
stytut Historii PAN, Instytut Badań Polonijnych UJ, Bibliotekę Narodową i To
warzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia”. Warszawa, 11—12 czerwca 
1984 r. (w druku).

PROBLEMATYKA POLONIKÓW ZAGRANICZNYCH I KSĄŻKI 
POLSKIEJ ZA GRANICĄ NA ŁAMACH „ROCZNIKA BIBLIO
TEKI NARODOWEJ”

Wiele uwagi polonikom zagranicznym i problematyce książki polskiej za grani
cą poświęca ukazujący się od 1965 r. „Rocznik Biblioteki Narodowej” będący głów
nym organem naukowym Biblioteki Narodowej. Na te tematy pisali w nim m.in. 
Janusz Albin („Towarzystwo Biblioteka Polska w Wiedniu (1887—1920) na tle działal
ności społeczno-kulturalnej Polonii wiedeńskiej”), Marek Czechowski („Z dziejów 
Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki w Paryżu”), Andrzej Kłossowski („Jan Ne
pomucen Młodecki, księgarz i wydawca polski w Belgii”, „Mickiewicz w wydaniach 
Bolesława Maurycego Wolffa, księgarza i typografa W Petersburgu”, „Rodzina Kra
kowów. Z dziejów emigracji i książki polskiej we Francji, w Niemczech i Brazylii”), 
Zygmunt Kolanowski [„Paryż i polscy bibliofile. (Fragment wspomnień)”], Witold 
Stankiewicz („Listy Henryka Bukowskiego do rodziny Gierszyńskich. Źródło do 
dziejów Muzeum Polskiego w Rapperswilu”) i Kazimierz Zieliński („Książka w obo
zach jeńców wojennych podczas II wojny światowej”).
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Artur JAZDON
Aldona DOWNAR-ZAPOLSKA 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Z doświadczeń Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu 

w realizacji i wykorzystywaniu 
audycji telewizyjnej w dydaktyce 

bibliotecznej
Jednym z zadań stawianych przed współczesną biblioteką jest prowadzenie dzia

łalności dydaktycznej. Przebiega ona w różnym stopniu w zależności od rodzaju, 
charakteru i wielkości biblioteki oraz grupy użytkowników, lecz wszędzie w mniej
szym lub większym zakresie związana jest z kształceniem użytkowników w zakre
sie korzystania z danej biblioteki, udzielaniem informacji o jej zasobach, źródłach 
informacji, zasadach ich tworzenia itp. Także Biblioteka Uniwersytecka, będąca 
częścią składową Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, ma za zadanie kształcić stu
dentów tej Uczelni. Kształcenie to odbywa się dwustopniowo. Studenci nowoprzy- 
jęci zobowiązani są zaliczyć dwugodzinne tzw. przysposobienie biblioteczne, studen
ci III lub IV lat poszczególnych kierunków 12-godzinne zajęcia z „Podstaw infor
macji naukowej”. Chcąc unowocześnić proces nauczania tych zagadnień, w Bibli- 
tece Uniwersyteckiej zrealizowano w 1983 roku telewizyjną audycję dydaktyczną.

Przeznaczona jest ona teoretycznie do 
wykorzystywania na pierwszym z wymie
nionych etapów kształcenia informacyj
nego. W jego ramach chcemy przekazać 
zasadniczy zasób wiedzy o Bibliotece Uni
wersyteckiej, jej funkcjonowaniu, rodza
jach zbiorów, metodzie korzystania z nich 
poprzez podstawowe źródła i narzędzia in
formacji. Praktycznie szkolenie obejmu
je 1 godz. wykładu i 1 godz. ćwiczeń. Wy
kłady prowadzone były dotychczas poza 
pomieszczeniami Oddziału Katalogu czy 
Udostępniania (czytelnie, wypożyczalnia), 
z którymi to pomieszczeniami, ich umiejs
cowieniem, wyposażeniem słuchacze za
poznawali się dopiero po prelekcji. Na
kręcona audycja ma ilustrować te treści 
i przybliżać je słuchaczom już w czasie 
trwania wykładu. Doświadczenia uzyska
ne zarówno na etapie jej realizacji jak 
i podczas stosowania w praktyce mają 
posłużyć do nakręcenia jej optymalnej 
wersji jak i nakręcenia — jeśli nie całoś
ciowych, jak w tym przypadku jednostek 
tematycznych — to sekwencji mogących 
służyć do ilustracji omawianych treści pro_ 
gramowych na 2 etapie kształcenia.

Sama myśl zastosowania audycji telewi
zyjnej w dydaktyce nie jest nowa i w za
sadzie jedynym pytaniem dziś istnieją
cym jest to, jak ją zastosować, aby osią
gnąć jak najlepszą efektywność dydaktycz
ną. Telewizyjna audycja dydaktyczna

jest — z grubsza ujmując — odmianą 
filmu dydaktycznego, czyli specjalnego ro
dzaju pomocy naukowej, przystosowanej 
ściśle do tematyki obowiązującego progra
mu nauczania i przeznaczonej dla określo
nego poziomu szkoły. Posiada on przy 
tym najbardziej wykształcony _ język 
i specjalne techniki, które stawiają go 
na pierwszym miejscu wśród środków ko
munikacji audiowizualnej. O szczególnej 
jego przydatności decydują także czynni
ki natury technicznej występujące przy 
nagrywaniu jak i odtwarzaniu. Nie ist
nieje konieczność dysponowania profesjo
nalnym sprzętem, nie ma trudności z 
udźwiękowieniem audycji czy obróbką 
materiału (jak np. w przypadku filmu). 
Nagraną audycję można momentalnie od
tworzyć, aby uchwycić wszelkie uchybie
nia i mankamenty, a ostatecznie taśmę 
magnetowidową można wielokrotnie na
grywać i kasować. Przy wykorzystywaniu 
taśmy istnieją optymalne warunki do jej 
odbioru przez słuchaczy. Można ją pre
zentować w niezaciemnionej sali, co umo
żliwia prowadzenie notatek. Nie istnieją 
też trudności z zatrzymaniem filmu dla 
szczegółowego wyjaśnienia oglądanych 
obrazów, bezproblemowe jest też cofnięcie 
taśmy dla powtórnego obejrzenia wybra
nego fragmentu oraz po zatrzymaniu fil
mu można go bez trudności uruchomić 
powtórnie. Zaletą dodatkową jest łatwość
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obsługi magnetowidu. Nie bez znaczenia 
jest także to, że umożliwia ona prawie 
niedostrzegalne przejście od demonstracji 
żywej do dokumentu filmowego. Pod uwa
gę wzięliśmy także wysoką efektywność 
nauczania osiągana przy jej zastosowa
niu, bowiem jak wykazują wyniki przepro_ 
wadzonych badań, wykłady telewizyjne są 
efektywniejsze dydaktycznie o ok. 30% od 
wykładów tradycyjnych (w przypadku wy
korzystywania ich w kształceniu studen
tów).

Przystępując do realizacji audycji na 
temat i dla potrzeb „Przysposobienia bi
bliotecznego” musieliśmy (jak każą zało
żenia teoretyczne) odpowiedzieć na 7 za
sadniczych pytań, które gwarantują po
prawność i maksymalną efektywność pod
jętych wysiłków. Były to pytania doty
czące następujących zagadnień:

1. Jaki jest temat, a więc zasadniczy za
sób treści?
W naszym przypadku stanowiły go za
gadnienia przekazywane dotąd w ra
mach wykładu, a więc podstawowe in
formacje o Bibliotece Uniwersyteckiej, 
jej organizacji, zbiorach, zasadach ko
rzystania z nich.

2. Kio będzie odbiorcą audycji?
Ponieważ zakładaliśmy, że będą nimi 
wszyscy studenci Uczelni musieliśmy 
świadomie zrezygnować z prezentacji 
specjalistycznych treści przeznaczonych 
dla wąskich grup odbiorców na rzecz 
informacji ogólnych. Dzięki temu audy_ 
cja znalazła szersze od przewidywane
go zastosowanie.

3. Kiedy, tzn. w którym momencie pro
cesu dydaktycznego będzie ona pre
zentowana?
Ponieważ zajęcia z „Przysposobienia 
bibliotecznego” odbywają się tylko raz 
zmusiło to realizatorów do prezentacji 
treści w sposób podstawowy, dający so
lidne podstawy, w oparciu o które 
studenci budować będą i doskonalić 
umiejętność korzystania ze zbiorów.

4. Jakie cele poznawcze, kształcące i wy
chowawcze audycja winna pełnić?
W naszym przypadku były to odpo
wiednio — ogólne poznanie Bibliote
ki Uniwersyteckiej, charakterystyki 
zbiorów, przedstawienie zasadniczych 
czynności koniecznych do podjęcia, aby 
móc z nich korzystać (praktycznie ćwi
czonych w 2 częściach zajęć) oraz wy
wołanie odpowiednich procesów moty
wacyjnych w słuchaczach — użytkow
nikach Biblioteki.

5. Jaka będzie forma audycji?
Przyjęliśmy strukturę cykliczną, czyli

uporządkowanie treści w pewne cykle 
tematyczno-pojęciowe, między którymi 
zachodzą relacje mające charakter lo
giczny i merytoryczny.

6. Jaki będzie czas trwania audycji?
Za podstawę ustalenia czasu jej trwa
nia przyjęliśmy warunek wynikający 
z badań psychologicznych i pedagogicz
nych, że nie może być ona zbyt długa, 
gdyż rozwlekłość audycji powoduje 
spadek napięcia uwagi i nie pełne przy
swojenie treści. Stąd założony czas 
trwania audycji — 20 minut.

7. Gdzie audycja zostanie zrealizowana? 
Zdeycdowaliśmy się na realizację w 
gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej 
a nie w studio, wiedząc, że czekają 
nas większe trudności natury technicz
nej lecz ich pokonanie pozwoli ukazać 
autentyczne wnętrza, ich wyposażenie. 
Dodatkowo uwzględniono, że wykład 
telewizyjny charakteryzuje się wzajem, 
nym uzupełnieniem obrazu i dźwięku 
w związku z czym szczególnego zna
czenia nabiera dobór materiału ilustra
cyjnego. Pozwala to uniknąć z jednej 
strony „przegadania” audycji, z dru
giej „kalejdoskopu obrazów” luźno 
związanych z jej treścią.

Uwzględniając te wszystkie wymogi 
teorii tworzenia audycji dydaktycznej, na
pisano scenariusz a na jego podstawie 
scenopis, wg którego zrealizowany został 
nasz „telewizyjny wykład”.

Po planszy otwierającej, podającej tytuł 
i przeznaczenie filmu następuje cykl 
plansz, którym towarzyszy tekst wyjaśnia
jący czytany przez lektora. Mają one „po
stawić problem”, a więc ukazać jak waż
ne jest kształcenie w zakresie informacji 
naukowej, spowodowane lawinowym na
rastaniem i zalewem informacji, z czym 
wiażą się trudności w docieraniu do po
szukiwanej literatury. Następny obraz 
ukazuje lektora, który wyjaśnia, że Poz
nań dysponuje rozbudowaną siecią biblio
tek naukowych, przedstawia je krótko 
kończąc na Bibliotece Uniwersyteckiej. 
Charakteryzuje jej zbiory, kierunki spec
jalizacji czemu towarzyszą na ekranie 
plansze z odpowiednimi informacjami. 
Dzięki temu informacje te docierają do 
odbiorcy dwoma kanałami. Cała ta część 
nozwala użytkownikowi uświadomić so
bie, że poszukiwaną literaturę może zna
leźć w różnych placówkach istniejącego 
systemu biblioteczno-informacyjnego.

Kolejne sekwencje ukazuja natomiast 
już technikę korzystania ze zbiorów Bib
lioteki Uniwersyteckiej, snełniając pod
stawowe zadanie kształcenia w zakresie 
przvsnosobienia bibliotecznego. W pierw
szej kolejności w formie dialogu dwojga 
studentów zostaje ukazany mechanizm za
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pisania się po raz pierwszy do Biblioteki 
Uniwersyteckiej, a także droga od wejścia 
do wypożyczalni (jej umiejscowienie w 
gmachu), wyjaśnione pojęcie księgozbioru 
wypożyczalni, jego charakteru i znacze
nia. Po tym instruktażu następuje infor
macja „przewodnika”, że chcąc znaleźć 
informacje o innych materiałach biblio
tecznych należy udać się do katalogu. Aby 
wykorzystać czas przejścia do jego po
mieszczeń znajdujących się na I piętrze 
na ekranie ukazują się obiekty z tych ka
tegorii zbiorów, które udostępniane są 
tylko w czytelniach, czemu towarzyszy 
wyjaśniający tekst prezentowany przej; 
lektora. Kamera ukazuje parę bohaterów 
dopiero w momencie, kiedy są na ostat
nich schodach wiodących do drzwi, za 
którymi mieszczą się katalogi, co ma od
biorcy pokazać, gdzie się one znajdują, 
jak do nich trafić.

Kolejne cykle rozpoczynają się odpowie
dzią przewodnika, który na zadane pyta
nie wyjaśnia zasady budowy katalogu 
głównego, jego zadania oraz informacje 
o istnieniu i lokalizacji katalogów specja
listycznych. Po planszy z pytaniem o to, 
jak się korzysta z katalogu alfabetycznego 
lektor wyjaśnia kolejno, w jakich przy
padkach się nim posługujemy, co stano
wi podstawę szeregowania haseł, omawia 
rodzaje kart odsyłaczowych, transliterację 
itp. Przy czym on sam jest niewidoczny, 
a na ekranie ukazują się plansze informa
cyjne ilustrujące przekazywane treści. 
W drugiej kolejności zostaje omówiony 
katalog systematyczny, tzn. sposób podzia
łu piśmiennictwa na działy i poddziały 
o coraz Węższych zakresach tematycznych, 
system ich oznakowania, zasady układu 
kart w ich obrębie. Dalej lektor informu
je o skróconych schematach katalogu sys
tematycznego i kartkowym indeksie przędą 
młotowym, które ułatwiają prowadzenie 
poszukiwań.

Instruktaż jak vzypożyczyć odszukaną w 
katalogu książkę stanowi kolejną sekwen
cję. Przewodnik wyjaśnia, gdzie znajdują 
się rewersy, jaki jest tryb ich realizacji 
oraz przedstawia dokładnie jak rewers na
leży wypełnić. Ilustrację jego kolejnych 
zaleceń stanowią dane nanoszone na pusty 
rewers (co jest widoczne na ekranie) po
łożony pod kamerą czytnika.

Powracając następnie do udzielonej 
uprzednio informacji, osoba oprowadzana 
pyta, gdzie może korzystać z książek nie 
wypożyczanych do domu. Udzielona odpo
wiedź informuje, że tylko w jednej z 
czytelń, które zostają następnie wymie
nione z podaniem lokalizacji w gmachu. 
Po przejściu do Czytelni Humanistycznej 
sąsiadującej z Katalogiem przewodnik 
charakteryzuje jej księgozbiór, wyjaśnia 
zasady korzystania z księgozbioru pod

ręcznego, jak i dokonywania wypożyczeń 
z magazynu. Kończy całą audycję odpo
wiedź na pytanie osoby oprowadzanej do 
kogo może się zwrócić w przypadku trud
ności ze znalezieniem literatury na intere
sujący temat. Odpowiedź jest dwustopnio
wa. Po pierwsze, przewodnik wyjaśnia, że 
do pracownika dyżurującego w Czytelni 
Oddziału Informacji Naukowej, który 
udzieli odpowiednich informacji oraz udo
stępni konieczne informatory. Po drugie 
lektor informuje, że odpowiedzi na dalsze 
pytania szczegółowe dotyczące Biblioteki 
Uniwersyteckiej, jej zbiorów, zasad korzy
stania z nich znajdują się w opracowa
niach traktujących o tych problemach. 
Wymienia ich tytuły, a odbiorca ma mo
żliwość ich obejrzenia na ekranie. Trzeba 
dodać, że zgodnie z ogólną koncepcją 
„stawiania problemów” poszczególne se
kwencje audycji przedzielone są plansza
mi początkowymi zawierającymi pytanie, 
na które chcemy udzielić odpowiedzi oraz 
końcowymi zawierającymi ich podsumo
wanie. Cała audycja trwa 23 minuty, 
a więc niewiele więcej niż było to za
łożone.

Jak wspomniano, miała ona zastąpić wy
kład stanowiący pierwszą część zajęć z 
„Przysposobienia bibliotecznego”. Czy 
udało się zamierzenie to zrealizować? Po 
sondażowym pokazaniu audycji grupie 
nauczycieli bibliotekarzy-metodyków zgro
madzonych na ogólnopolskiej konferencji 
nt. organizacji warsztatu informacyjne
go biblioteki oraz grupom studentów od
bywających praktyki zawodowe w Biblio
tece Uniwersyteckiej, a także na IV ogól
nopolskim roboczym spotkaniu wykładow
ców „Podstaw informacji naukowej”, któ
re odbyło sie w Jarocinie w dniach 3—5 
września 1984 r. zebrano już pierwsze 
opinie. Zostały one znacznie rozszerzone 
o uwagi samych studentów jak i prowa
dzących zajęcia, gdyż pierwszy rocznik 
studentów był już szkolony przy jej zasto
sowaniu. Z ocen tych wynika, że audycja 
spełnia to główne postawione przed nią 
zadanie. Jest czytelna, zrozumiała, poma
ga studentom przyswoić sobie treści bę
dące przedmiotem nauczania. Ułatwia też 
ich zapamiętywanie, jak można przypusz
czać przede wszystkim dzięki zastosowa
niu plansz początkowych i kończących po
szczególne części audycji oraz dwutoro
wemu przekazywaniu treści. Jak 'cynika 
z pierwszych spostrzeżeń prowadzących 
zajęcia, druga ich część, tj. ćwiczenia, 
przebiegają sprawniej, studenci pewniej 
posługują się katalogiem, popełniają mniej 
błędów. Pozwala to przypuszczać, że przy
jęta koncepcja przekazu treści meryto
rycznych jest prawidłowa. One same także 
nie wzbudzają zastrzeżeń bibliotekarzy. 
Podkreślano jedynie, że audycja nie ma 
uniwersalnego lecz specjalny charakter.
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mówi tylko o Bibliotece Uniwersyteckiej. 
Przyczyną tego jest specyfika katalogów 
naszej Biblioteki. Można jednak przy
pomnieć, że właśnie takie było założenie 
jej realizatorów. Dostrzeżono także pew
ne mankamenty, które wymagają korekt 
przy ewentualnej powtórnej sesji nagra
niowej jak też stanowią pierwsze doświad
czenia, które należy wykorzystać przy 
realizacji innych audycji. Są to przede 
wszystkim słabo czytelne oryginalne karty 
katalogowe prezentowane poprzez kame
rę, które będzie należało zastąpić spec
jalnie przygotowanymi planszami. One 
okazały się bowiem bardzo czytelne i wy
raźne. Dodatkowo łatwiej operuje się ni
mi w czasie nagrywania audycji. Z róż
nych zastosowanych metod rozwiązań rea
lizacji poszczególnych sekwencji (np. dia
log dwojga głównych bohaterów, wykład 
lektora, pokaz połączony z informacjami 
wypowiadanymi przez niewidocznego lek
tora) najlepiej zdała egzamin pierwsza z 
wymienionych, ewentualnie uzupełniana 
metodą trzecią. Jest to jedno z dodatko
wo uzyskanych doświadczeń, które w 
znacznym stopniu znajdzie odbicie przy 
podejmowaniu kolejnych realizacji. Za 
kontrowersyjny należy w świetle opinii 
uznać także zastosowany podkład muzycz
ny, który dla części odbiorców jest zbyt 
głośny. Ta weryfikacja, której poddano 
audycję wg teoretyków zagadnienia koń
czy jeden cykl przygotowania danej audy
cji, będąc jednocześnie punktem wyjścia 
dla przygotowania jej kolejnej, udoskona
lonej wersji. A ta ciągła optymalizacja, 
konieczna nie tylko w przypadku audycji 
telewizyjnej jest nieodzownym warunkiem 
rzeczywistego unowocześniania poczynań 
dydaktycznych.

Kończąc należy jeszcze pokusić się 
o podsumowanie korzyści płynących z rea

lizacji i stosowania audycji. Zapewnia ona 
pełną realizację, pełne przekazanie nie
zbędnych treści programowych każdej gru_ 
pie studenckiej, a przede wszystkim po
kazanie w tej fazie zajęć tego, co dotych
czas mogli oni naocznie zobaczyć dopiero 
w trakcie ćwiczeń. Możliwe jest także po
kazanie pewnych materiałów bibliotecz
nych ilustrujących wykład, które w tra
dycyjnym pokazie nie były omawiane. 
Zastępując tradycyjny wykład obrazem te
lewizyjnym, łącząc słowo z obrazem 
zwiększono (co dało się zauważyć) efek
tywność dydaktyczną zajęć. Eliminuje to 
także grupę osób prowadzących wykład 
(oszczędność rzędu 240 godzin wykłado
wych) oraz uciążliwe oprowadzanie grup 
studenckich po gmachu Biblioteki. Po
nadto dzięki skróceniu części wykładowej 
z 45 do 23 minut możliwe stało się prze
dłużenie czasu trwania ćwiczeń praktycz
nych. Można także dzięki niej łączyć 2—3 
grupy ćwiczeniowe (tyloma bowiem, tj. 
ok. 60 miejscami dysponuje przygotowana 
sala), co usprawnia techniczną stronę or
ganizacji zajęć (ćwiczenia odbywają się 
nadal w oddzielnych grupach). Audycja ta 
stwarza także możliwość prowadzenia tzw. 
lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół 
średnich oraz organizowanie pokazów dla 
innych grup odwiedzających bibliotekę, co 
stanowi wg nas o specjalnej jej wartości.

Wszystko to sprawia, że zamierzamy nie 
tylko rozpropagować naszą audycję poka
zując ją wszystkim chętnym. Z każdym 
podzielimy się także doświadczeniami na
bytymi podczas jej przygotowywania. Sa
mi natomiast wykorzystamy je realizując 
drugą, zweryfikowaną i poprawną wersję 
audycji dla potrzeb „Przysposobienia bi
bliotecznego” oraz dla poszczególnych jed
nostek tematycznych dla potrzeb zajęć z 
„Podstaw informacji naukowej”.

давио-Ьйй
ЖХ'Ж
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Biblioteki
Aniela PIOTROWICZ 
Poznań

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
POZNAŃSKIEJ UCZELNI MEDYCZNEJ

W NOWYCH LOKALACH

Biblioteka Główna Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w 
Poznaniu, borykająca się przez długie lata z ogromnymi trudnościami lo
kalowymi, pracuje nareszcie w znośniejszych warunkach. Z początkiem 
1985 r. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność w budynku przy ul. Par
kowej 2. Jest to dawny pawilon wystawowy, w którym przez długie lata 
znadowała się stołówka akademicka.

Prace adaptacyjne obiektu przeprowa
dził w latach 1980—1984 Zakład Remonto
wo-Budowlany Akademii Medycznej im. 
K. Marcinkowskiego w Poznaniu na pod
stawie projektu opracowanego przez Biuro 
Studiów i Projektów Politechniki Poznań

skiej, w którym tylko częściowo zostały 
zrealizowane założenia opracowane przez 
Bibliotekę.

Obecnie Biblioteka dysponuje po
wierzchnią ok. 1200 m2 (poprzednio 628 m-), 
z czego 515 m2 przeznaczono na magazy-

Budynek Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

29



Czytelnia w Bibliotece Głównej AM w Poznaniu

ny zbiorów, 258 na czytelnie, 28 m® 
na wypożyczalnię. Budynek jest tylko częś
ciowo dwukondygnacyjny. Na parterze 
znajdują się następujące pomieszczenia: 
Czytelnia Studencka na 54 miejsc. Czytel
nia Naukowa o 20 miejscach. Czytelnia 
Mikroform wyposażona w 3 czytniki. Wy
pożyczalnia, katalogi. Pracownia Repro- 
graficzna, pracownie Oddziału Obsługi 
Użytkownika, magazyny oraz pomieszcze
nia socjalne. Na piętrze o powierzchni 
170 m2 znajdują się pracownie Oddzia
łu Zbiorów oraz Dyrekcja Biblioteki.

W nowym obiekcie stworzono lepsze wa
runki pracy przede wszystkim czytelni
kom. Czytelnie dysponują obecnie 77 
miejscami, jest wygodny dostęp do ka
talogów. Wypożyczalnia sąsiaduje z prze
stronnym holem. W bezpośrednim sąsiedz. 
twie wypożyczalni i czytelni znajduje się 
ponadto kiosk Akademii Medycznej, pro

wadzący sprzedaż skryptów dla studentów 
medycyny. Usytuowanie Pracowni Repro- 
graficznej w pobliżu magazynów biblio
tecznych umożliwia szybką realizację za
mówień czytelników. Poprawiły się także 
warunki przechowywania zbiorów w ma
gazynach oraz ich dostępność, co niewąt
pliwie będzie miało wpływ na sprawniej
szą obsługę czytelników.

Mniej powodów do zadowolenia mają 
bibliotekarze, gdyż wiele pracowni nie po
siada okien lub znajdują się one na znacz
nej wysokości (ok. 7 m). Lepsze warunki 
pracy stworzyłaby bibliotekarzom pełna 
realizacja pierwotnych założeń projekto
wych, według których piętro miało objąć 
powierzchnię 650 m®. Wszystkie pracownie 
znalazłyby się wówczas na piętrze, a po
mieszczenia parterowe przeznaczone zo
stałyby na magazyny, co pozwoliłoby na 
zwiększenie ich powierzchni o około 30%:
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Sabina MALINOWSKA 
Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Ostrołęce

SIEĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 
WOJ. OSTROŁĘCKIEGO W 40-LECIU PRL

Lata 1983—1986 to dla biblioteki okres trzech jubileuszy, które dają 
wspaniałą okazję do głębszych refleksji nad tym, co osiągnięto, a czego 
z planowanych zamierzeń nie zrealizowano. W roku 1983 minęło 15 lat od 
chwili uchwalenia przez Sejm PRL pierwszej i długo wyczekiwanej przez 
bibliotekarzy Ustawy o bibliotekach. Następne dwa lata to wielki jubi
leusz 40-lecia Polski Ludowej, która stworzyła realne warunki do rozwo
ju bibliotekarstwa powszechnego. Troska państwa ludowego w tej dziedzi
nie znalazła odzwierciedlenie w uchwalonym 17.04.1946 r. Dekrecie o bi
bliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.
Co osiągnięto w zakresie rozwoju, sieci 

bibliotecznej na terenie obecnego woj. 
ostrołęckiego w ciągu tych 40 lat? Pierw
sze 3 biblioteki powstały a właściwie od
nowiły swoją działalność, w miastach: Ma- 
kowie Maz., Ostrowi Maz. i Przasnyszu 
w roku 1946. W 2 lata później wznowiła 
działalność Biblioteka Miejska w Ostro
łęce oraz powstało 10 bibliotek gminnych. 
Lata 1949 i 1950 to okres organizacji 34 
bibliotek, utworzenia pełnej sieci bibliotek 
gminnych na terenie powiatów wchodzą
cych obecnie w skład woj. ostrołęckiego.

W okresie następnych 25 lat, tj. do ro
ku 1975 powstało ogółem 67 bibliotek. 
W dniu 1 czerwca 1975 r. w nowopo
wstałym województwie ostrołęckim dzia
łało 113 bibliotek publicznych. W ciągu 
ostatnich 10 lat liczba bibliotek wzrosła 
do 151. Ciekawym faktem jest, że w okre
sie ostatnich 10 lat dają się wyróżnić la
ta „tłuste i chude” w tej dziedzinie. W 1. 
1976—77 powstało 12 bibliotek a w 1. 
198*3—84 aż 19 bibliotek, a pozostałe 7 
placówek bibliotecznych powołano do ży
cia w ciągu 5 lat (1978—82).

W roku 1985 otwartych zostanie na
stępnych 10 bibliotek. Jednakże, aby 
zlikwidować wszystkie w tym zakresie 
białe plamy na mapie naszego wojewódz
twa, należałoby jeszcze zorganizować 32 
placówki biblioteczne (wg Raportu o sta
nie kultury w woj. ostrołęckim z 1983 r.). 
Najsłabszą sieć biblioteczną posiadają 
gminy położone na terenie Puszczy Zielo
nej (tj. gminy Myszyniec, Kadzidło, Lelis, 
Łyse) oraz gminy sąsiadujące z wojewódz
twem stołecznym: Tłuszcz i Klembów. 
I te właśnie gminy otrzymały zielone 
światło dla tworzenia nowych filii biblio

tecznych. Wszystkie nowe placówki wiejs
kie otrzymują lokale w remizach OSP, 
szkołach i domach prywatnych. W księ
garniach mają bezwzględny priorytet 
przed pozostałymi bibliotekami publicz
nymi. Dla nowych bibliotek nie może za
braknąć środków finansowych na zakup 
książek i na wyposażenie lokali. Jednakże 
największym problemem dla bibliotekarzy 
jest zdobycie stolików, krzeseł, firanek, 
odkurzaczy, gramofonu itp. Ile czasu i za
biegów kosztuje zdobycie tych rzeczy, to 
najlepiej wiedzą sami kierownicy biblio
tek. I dlatego też każda nowooddana dla 
czytelników w pełni wyposażona bibliote
ka to ogromny sukces bibliotekarzy.

Chciałabym jeszcze wspomnnieć o innym 
sukcesie, jaki miał miejsce w roku jubi
leuszu PRL. Dotyczy on powstania pierw
szych bibliotek osiedlowych na terenie 2 
miast. 23 maja 1984 r. otwarto pierwszą 
Filię MBP w Makowie Maz., na razie w 
domu prywatnym w lokalu 3-izbowym.

16 luty tegoż roku był dniem bardzo 
uroczystym dla bibliotekarzy i czytelników 
miasta Ostrołęki. Na Osiedlu Dzieci Pol
skich otwarto nareszcie pierwszą w Ostro
łęce Bibliotekę Osiedlową, jako placówkę 
wspólną WBP i Ostrołęckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 2 stycznia 1985 r. WBP 
otrzymała z Ostrołęckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej klucze do następnego loka
lu, tym razem na Osiedlu Centrum, w któ
rym zostanie otwarta wkrótce Bibliote
ka Osiedlowa Nr 2. Współpraca WBP z 
OSM stwarza realne szanse powołania dal
szych placówek na innych osiedlach miesz
kaniowych (być może jeszcze w tym roku).

3 września 1984 r. wyjechał na pierwszą 
trasę ostrołęcki bibliobus (adaptowany z 
autobusu marki „Jelcz”).

31



OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW 
STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W OSTROŁĘCE 

W DN. 18 LUTEGO 1985 R.
W Zjeździe Okręgowym SBP w Ostrołęce uczestniczyło 36 delegatów (na 42 de

legatów), zaproszeni członkowie SBP (15 osób) oraz przedstawiciele władz woje
wódzkich, Dyrektor Delegatury PP „Domu Książki”, redaktor z „Tygodnika Ostro
łęckiego”. Obrady prowadziła mgr Małgorzata Boruc.

Na Zjeździe wybrano nowe władze okręgowe;
Przewodnicząca — mgr Elżbieta ZIELiKSKA (WBP),
Wiceprzewodnicząca •—• mgr Sabina MALINOWSKA (WBP),
Sekretarz — mgr Mieczysław ROMANIK (WBP),
7 członków Zarządu Okręgu, 5-osobowy Sąd Koleżeński, 6-osobową Komisję Rewi
zyjną i 4 delegatów na Krajowy Zjazd SBP.

W dyskusji wiele miejsca poświęcono sprawom bazy lokalowej bibliotek, udziału 
bibliotekarzy w Narodowym Czynie Pomocy Szkole, rozszerzeniu działalności SBP 
w środowiskach bibliotekarzy szkolnych i zakładowych. W podjętej Uchwale Zjaz
dowej bibliotekarze z uwagą i nadzieją przyjmują zmiany dotyczące spraw biblio
tekarstwa i upowszechniania książki, stwierdzając jednocześnie, że jest to dopie
ro wstępny etap rozwiązywania problemów bibliotekarskich.

Na Zjeździe przyjęto Apel o poprawę bazy lokalowej bibliotek publicznych w 
woj. ostrołęckim. Zobowiązano nowy Zarząd Okręgu do rozpowszechniania Apelu 
wśród władz i społeczeństwa.

APEL
w sprawie poprawy bazy lokalowej bibliotek w woj. ostrołęckim podjęty na Okrę
gowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce 

w dn. 18 lutego 1985 r.
Do władz administracyjnych i politycznych, do rad narodowych, do orga
nizacji społecznych, spółdzielczości mieszkaniowej i rolniczej, towarzystw 

regionalnych
Jednym z podstawowych wyróżników dorobku Polski Ludowej w zakresie kul

tury jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na książki. Niedostateczna podaż 
książek i ich wysoka cena uniemożliwia pełne zaspokojenie potrzeb czytelniczych 
społeczeństwa bez dalszego rozwoju bibliotek i ich sprawnego działania. Środo
wisko bibliotekarskie widzi pilną potrzebę zainicjowania szerokej ofensywy w celu 
zaspokojenia przez biblioteki powszechnego dostępu do książek, stworzenia warun
ków do pełniejszego wykorzystania zbiorów i lepszej obsługi czytelników. Dlatego 
też konieczne jest zapewnienie odpowiedniej bazy lokalowej bibliotekom wiejskim 
i miejskim.

Stan bazy lokalowej bibliotek publicznych w woj. ostrołęckim jest niezadowa
lający. 70% bibliotek wiejskich znajduje się w wynajętych lokalach prywatnych, 
które są za małe i nieprzystosowane do potrzeb placówek upowszechniania czytel
nictwa. Księgozbiory wielu bibliotek ze względu na brak miejsca nie są w całości 
udostępnione czytelnikom. Rosnące wciąż czynsze lokalowe pochłaniają sporą część 
Funduszu Rozwoju Kultury. Większość osiedli mieszkaniowych w miastach pozba
wiona jest placówek bibliotecznych. W najgorszej sytuacji znajdują się miasta: 
Ostrołęka, Przasnysz i Maków Maz.

Wojewódzka Biblioteka w Ostrołęce z braku odpowiednich warunków lokalo
wych zmuszona jest do ograniczenia w dużym stopniu swej działalności na rzecz 
czytelników i blibliotek całej sieci wojewódzkiej.

Zwracamy się z apelem do władz administracyjnych i politycznych, do rad na
rodowych, do organizacji społecznych, spółdzielczości mieszkaniowej i rolniczej, to
warzystw regionalnych o pomoc w pozyskaniu odpowiednich lokali dla bibliotek 
w budowanych osiedlach mieszkaniowych, remizach strażackich, domach kultury, 
w niewykorzystanych budynkach szkolnych, w budynkach usługowych spółdziel
czości rolniczej oraz we wszystkich tych budynkach będących własnością państwo
wą lub społeczną, które nie są w pełni wykorzystane.

Apelujemy o poparcie w sprawie przekazania niezbędnych środków finanso
wych na rozpoczęcie budowy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i kontynuację bu
dowy Biblioteki Publicznej w Wyszkowie oraz na wykup budynków dla potrzeb 
pozostałych bibliotek. Zarząd Okręgu

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskicb 
w Ostrołęce
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z żałobnej Karty
PAMIĘCI ZBIGNIEWA BINEROWSKIEGO

Dnia 9 stycznia 1985 roku odszedł od nas w wieku 57 lat doc. dr Zbi
gniew Binerowski — praktyk, teoretyk i dydaktyk bibliotekarstwa. 
W swoim aktywnym i twórczym życiu realizował dwie pasje: do historii 
i do bibliotekoznawstwa. W obu tych dziedzinach uzyskał wysokie wy
niki. Był autorem ponad 160 publikacji z zakresu problematyki historycz- 
no-morskiej i bibliotekarskiej, stanowiących o jego trwałym wkładzie w 
naukę i kulturę polską.

Doc. dr Zbigniew Binerowski był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Na tej uczelni też uzyskał stopień doktora nauk 
humanistycznych. Od roku 1952 nieprzerwanie związany był z bibliote
karstwem. W kręgu tego zawodu dał się poznać jako człowiek rzetelny 
i prawy.

Pracował kolejno w Bibliotece Uniwersytetu Toruńskiego, następnie 
przez wiele lat w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk — naj
pierw jako kierownik działu bibliograficzno-dokumentacyjnego, później 
jako kierownik działu rękopisów. W roku 1969 powierzono mu stanowisko 
dyrektora biblioteki WSP przekształconej w 197 U roku w Bibliotekę 
Główną Uniwersytetu Gdańskiego. Funkcję tę pełnił do 1981 roku, aby 
przejść następnie do pracy dydaktycznej w Instytucie Historii i Zakła
dzie Nauk o Książce Uniwersytetu Gdańskiego. Był wytrwałym orędowni
kiem utworzenia Centralnej Biblioteki Morskiej, poprzez uporczywe i sys
tematyczne działanie przyczynił się do jej powołania w 1979 roku. Należy 
również zwrócić uwagę na zasługi w kształceniu adeptów zawodu bibliote
karskiego; jako pełen życzliwości wykładowca służył studentom zarów
no swoją erudycją jak i doświadczeniem, był także przez wiele łat za
stępcą Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Biblio
tekarzy Dyplomowanych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje jego działalność społeczna. Doc. 
dr Zbigniew Binerowski pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Re
dakcyjnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W ciągu kilku kadencji 
pełnił też odpowiedzialne funkcje w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Pol
skich będąc kolejno wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Zarządu 
Okręgu SBP w Gdańsku oraz członkiem Zarządu Głównego SBP.

Za jego kadencji zorganizowano w 1978 roku w Gdańsku Ogólnokra
jową Konferencję SBP poświęconą systemowi bibliotek centralnych w 
Polsce.

Jego bezsporne osiągnięcia i zasługi, wszechstronna działalność spra
wiły, iż stał się postacią znaną, cenioną, wyróżnioną odznaczeniami pań
stwowymi i honorowymi.

Odszedł od nas przedwcześnie me dokończywszy wielu swoich planów 
i podjętych zamierzeń. Pomimo choroby do końca swoich dni żywo intere
sował się sprawami bibliotekarstwa — zwłaszcza sprawami Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, której był organizatorem, przeżywał 
jej niepowodzenia i cieszył osiągnięciami.

Słowom pamięci trudno dziś wyrazić pełną refleksję o dziele człowie
ka, którego przerwane życie jest tak poważną stratą dla bibliotekarstwa 
polskiego.

J. Ł.
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