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B I B L I O T E K A R Z
CZASOPISM O POŚWIĘCONE SPRAWOM BIBLIOTEK I CZYTELNICTWA 

NR 6 POZNAŃ ROK LIV

Redakcja „Bibliotekarza” pragnie przybliżyć problemy kształcenia 
użytkowników w zakresie informacji naukowej w szkołach wyższych, 
prowadzonego w innych krajach.

W poprzednim numerze zamieściliśmy artykuł Mariana Walczaka 
o kształceniu użytkowników we Francji. W tym numerze zamieszczamy 
dalsze dwa artykuły na ten sam temat z Czechosłowacji i Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej.

Sądzimy, że tego typu opracowainia będą pomocne tym wszystkim, 
którzy zajmują się kształceniem użytkowników w polskich szkołach 
wyższych.

JA1N[A KUGLEROVA 
UVTEI Praha, CSRS

KSZTAŁCENIE UŻYTKOWNIKÓW 
W ZAKRESIE KORZYSTANIA 

Z INFORMACJI FACHOWEJ W CSRS

Przygoltowanie młodej generacji do kownik nie będzie zdolny z mmi odpo-
racjomelnego wykoirzystywania inform a- wiednio' pracować. Dlatego trzeba ko-
cji naukowo-technicznej staje sdę w niecznie trakto'vvac edukację dz;:siejs,zych
obecnej chwili dla naszego szkolnictwa uczniów i studentów  w  zakresie racjo-
równie ważnym i pilnym  zadaniem, jak  nalnsgo • wykorzystywania inJorm acji
wprowadzanie elektroniki i tedhniki obli- naukowej jako nieodzowny elem ent
czeniowej do procesu dydaktycmio-Avy- p-izjrgoitiowaniia do życia i pracy zawo-
chowawczego. Z punktu widzenia całego dowej w XXI wieku.
społeczeństwa rozwój nauki a techniki Być użytko^wniikiem inform acji facho-
jest bowiem uzależniony od szybkiego wej ozinacza opanować pewne specyficz-
udziielania trafnych inform acji, które ne umiejętności i wiedzę, co prowadzi
muszą być użytkownikom udostępniane z kolei do opanowania metod  ̂ p^acy
iszybko, W porę i w  całości. Lecz naw et twórczej, do zdolności samodzielnego
najlepiej opracowane i przygotowane in- situdilowania i rozwiązywania różnych
form acje nie będą skuteczne, jeżeli użyt- problemów.
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Treść, objętość oraz form y przygoto- 
wariiia inform acyjnego użytkowników in
form acji naukowej są uzależnione od ro
dzaju użytkow nikW , na których powin
no być skierow ane działanie edukacyjne. 
Dwie główne kategorie użytkowników 
inform acji naukow ej stanowią: młodzież 
objęta system em  szkolnego przygotowa
nia oraz dorośli pracujący zawodowo.

Pierw szą grupę staniawią studenci 
i uczniowie szkół poaiadpodsltawowycłi. 
Zaleitą .tej grupy przyszłych — praw ie 
wyłącznie — użytkowników inform acji 
naukowej jest możliwość przygotowania 
dla n iej w zasadzie jednolitego progra
mu nauczania z zakresu inform acji, 
z pew nym i tylko różnicami dla poszcze
gólnych .typów szkół.

Nauczyciele języka czeskiego (słowac
kiego), a w 'gimnazjum nauczyciele no 
wo wprowadzo.nego przedm iotu „ P o d s ta 
wy przygoitowania fachowego” m ają za 
zadaniie nauczyć uczniów gimnazjów, 
techników oraz szkół zawodowycti o rien
tacji w  źródłach dotyczących nowych 
osiągnięć naukowych. Przy do'kiadniej- 
szym przestudiow aniu prO'gramów nau 
czania poszczególnych przedmiotów moż
na stwierdzić, iż m ateriał związany z ini- 
form acją naukową znajduje się w pro
gram ach nauczania praw ie wszystkich 
przedmiotów, w pos.taci' samodzielnych 
całości tem atycznych lub poszczególnych 
tem atów  o określonym  zakresie i ilości 
gadzin. W ciągu czterech lat nauki w 
którejkolw iek szkole ponadpodstawowej, 
uczniowie powinni zapoznać się z m ate
riałem  nauczania doityczącym inform acji 
naukowo-technicznej na co najm niej 
100 -  150 lekcjach. Tr.zeba jednak wzjiąć 
pod uwagę, że kształcenie użytkow ni
ków infoirmacji naukowej w  CS'RS jest 
w procesie dydaktyczno-wychowawczym 
elem entem  innowacyjnym, z którego fo r
mą, określoną program em  nauczania, 
spotykają się po raz  pierwszy nie tylko 
ucznli'Dwie wszy^fkich naszych szkół po
nadpodstawowych, lecz równiież w prze
ważającej większości Itakże sami n au 
czyciele.

Dotychczas ani wydziały pedagogiczne,' 
ani inne wyższe uczelnie kształcące nau 
czycieli nie zapew niały ‘swoim słucha
czom w tej dziedzinie wystarczającego 
i systematycznego wykształconia. P raw 
dą jest, że na ' niektórych wydziałach by
ła, w t7w. wstępie do studiów, w ykła
dana również ta  problem atyka, jednak 
było to zaws7e uzależnione p^-zede wszy- 
.stkim od wykładowcy, od jego wiedzy 
i własnego doświadczenia przy wystzuki- 
waniu i opracowywaniu inform acji nau
kowej oraz od jego chęci wdrożenia s tu 
dentów  do systemaitycznej a napraw dę 
fachowej pracy związanej z inform acją. 
Pew na bezradność i nieznajomość pod

stawowych um iejętności inform acyjnych 
objaw ia się u studentów  wyżiszych szkół 
po dziś dzień. Dlatego absolwenci Uczel
ni przychodzą do szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych ciągle jesizcze n ie
dostatecznie inform acyjnie przygotowani. 
P raw dą jest, że nauczyciele szkół ponad
podstawowych odbyli szkole'nie w r a 
mach przygotowania do pracy dydak
tyczno-wychowawczej w nowym ujęciu, 
lecz ta  jednorazo'wa akcja jest tylko 
piierwlsiz;^m pomocniczym i raczej orien- 
tacyjnyin krokiem  w przygotowaniu 
wszystkich nauczycieli szkół ponadpod- 
stawowych do nowych metod pracy, któ
rych celem powinno być zawsze prow a
dzenie uczniów do samodzielnej tw ór
czej działalności.

Koniecznie trzeba sobie uświadomić, że 
w prow adzając kształcenie w zakresie in 
form acji nauko'wo-technicznej nie tw o
rzymy nowego przedm iotu nauczania, 
lecz chodzi tu  o nowy elem ent nowo
czesnych metod nauczania. Na pierwszy 
■plan wysuwa się znowu zniaczenie .przy
gotowania przyszłych nauczycieli na wy
działach pedagogicznych oraz na wydzia
łach kształcących nauczycieli. Jedną ze 
znaczących prób zniesieniLa niedoinfor- 
mowaniia pedagogów sizkół ponadpodsta
wowych jest studium  specjalistyczne 
„Inform acja fachowa — kszitałcenie 
użytkowników inform acji naukow ej”, 
które w roku szkolnym 1985/86 zorga
nizował CentraLny Insty tu t Dokształca
nia Pracow ników  Pedagogicznych {tJst- 
fedni uabav pro vzdevani pedagoigickych 
pracovmlku) w  Pradze razem  z Insty tu 
tem  tJVTEI Pozaszkolnego Dokształca- 
.nia. Cel tego studium  jest jednoznacznie 
określony. Uczestriicy powinni w prow a
dzać innow acje do procesu dydaktyczne
go na wszystkich zajęciach i wykorzysty
wać inform ację fachową. Mimo że Insty
tu t przygotowuje dwa następne cykle 
studiów (pierwszy był przeznaczony dla 
wybranych pedagogów nauk  hum ani
stycznych ze wszystkich ponadpodstaw o
wych szkół, drugi będzie przeznaczony 
ula nauczycieli przedmiotów ogólnych na 
■kierunku m atem atycznym , .trzeci cykl — 
dla nauczycieli przedmiotów technicz
nych w technikach oraz przedm iotów 
fachowych w gimnazjach), nie rozwiąże 
tio jednak problem u zapotrzebowania na 
nauczycieli przygoitowanych do naucza
nia inform acji naukowej. Każdy ze 
wspomnianych • cykli będzie oceniany 
z punktu widzenia metodyki, realizacji 
oraz wyników praktycznych. Na podsta- 

,wie doświadczeń uzyskanych z tych 
trzech pierwszych cykli, wojewódzkie 
in<?tvtuty pedagogiczne powinny w przy
szłości organizować podobne kursy. Swo
jego miejsca w przygotowywaniu peda
gogów poszukują również organizacje



społeczne, np. Czechosłowackiie Towa
rzystwo Naukowo-Techaiiczne, Insty tu t 
tJVTEI Pozaszkolnego Dokształcamia oraz 
bra.nżowe ośrodki inform acji naukowej.

Następnymi znaczącymi placówkami, 
które mogą pozytywnie oddziaływać na 
inform acyjne kształcenie uczniów szkół 
ponadpodsitawowych są ośrodki inform a
cji naukowej znajdujące się przy tecłi- 
nikach. Działalność ich roizwija się od 
roku 1968.

Na uczelniach kształcenie użytkowni
ków inform acji naukowej prowadzone 
jest, jak na razie, żywiołowo. Mimo iż 
panuje zgodność, eo do konieczności po
siadania przez studentów  podstawowej 
wiedzy inform acyjnej, nie stworzono 
jeszcze warunków, żeby przejść od słów 
do działania. Trzeba wziąć również pod 
uwagę, że i tu taj należy najp ierw  w y
kształcić kadrę pedagogiczną, która bę
dzie wdrażać studentów  do samodziel
nej pracy twórczej.

Znajomość podsitaw inform acji jest na 
uczelniach niezbędna. Tu bowiem leży 
oistatnia szansa nauczania przyszłego fa
chowca — użytkownika inform acji nau
kowej — korzystania z inform acji nau 
kowo-technicznej.

Jak  na razie ów problem  rozwiązują 
czedhosłowackie uczelnde we własnym 
zakresie, według własnych możliwości.

Pierwsze inform acje powinien uzyskać 
student zaraz po rozpoczęciu nauki na 
uczelni albo na zajęciach „Wstęp do s tu 
diów”, albo w  ciągu pierwszego semes'tru. 
W tym czasie odwiiedzana jest m. in. 
biblioteka wydziałowa lub ośrodek INTE, 
gdzie studenci powinni zapoiznać się z:
— funkcją biblioteki wydziałowej oraz 

siecią bibliotek zakładowych,
— zawartością księgozbiorów,
•— usługami, które świadczy biblioteka, 
■— sposobem wyszukiwania i uzyskiwa

nia informacji,
— siecią branżowych ośrodków INTE.

Stosowną pomoc podczas pierwszego
zapoznawania się z narzędziami i źród
łam i inform acji stanowi poradnik, np. 
przewodnik po bibliotece wydziałowej 
lub po ośrodku INTE, po zasobach in
form acyjnych poszczególnych dziedzin, 
insitruujący jednocześnie w jaki sposób 
i gdzie można uzyskać poszukiwaną in 
formację.

W okresie przygotowywania się stu 
dentów do pracy m agisterskiej (na 3 lub
4 roku studiów) wskazane jest naw iąza
nie do wiadomości przekazywanych 
i  zdobytych na pierwszym roku. Infor
macje te  miiały bai-dziej ogólny charak
te r  i stanowią bazę dla tych specjali
stycznych przekazywanych na trzecim 
lub czwartym roku, dostosowanydh już 
miejako do danej dziedziny i wymaga
jących od studenta samodzielnej pracy

przy ich wyszukawainiu. Stanowi to uza
sadnienie dla konieczności przekazania 
metodyki poszukiwania informacyjnego 
i zagadnień wprowadzających studentów 
do metodologii pracy naukowej. Bardzo- 
ważna jest również znajomość czaso- 
pis'm bibliograficznych i abstraktowych, 
tzn. w tórnych źródeł inform acji nauko
wej, umiejętność studiowania tekstów 
oraz wyrażania własnych myśli i opisa
nia własnej dziiałalności.:

P raktyka na czechosłowackich uczel
niach jest obecnie zróżnicowana. W w ięk
szości chodzi tu  o wykłady pracowników 
bibliotek wydziałowych i pracowników 
ośrodków inform acji maukowej realizo
wane na początku studiów. Bardziej po
głębione i szczegółowe przygotowanie w 
zakresie informacji naukowej nie jest, 
jak na razie, wszędzie realizowane, m i
mo że niektóre uczelnie opracowały 
szczegółowe i wartościowe programy dla 
takiego kształcenia.

Jak  na razie, najlepiej opracowany 
program  kształcenia użytkowników in
formacji naukowej ma Wyższa Szkoła 
Golsipodarstwa Rolnego w  Pradze — Su- 
cfliodole. Realizowany jest on na dwóch 
w ydziałach:. ekonomicznym i mechani- 
zacyjnym. Óbok instruktażu (szkolenia) 
na pierwszym roku studiów prowadzone 
jest kształcenie w zaikresie inform acji 
naukowej w ram ach sem inarium  p^zed- 
dyplomowego, gdzie studenci uzyskują 
oraz oceniają źródła inform acji naukowej 
przydatne w rozwiązywaniu danego za- 

' d ^ ia .  Odwiedzają oni ośrodki infor
macji naukowej oraz biblioteki, wyszu
kują inform acje potrzebne do pracy ma
gisterskiej. Zajęcia te  kończą się zalicze
niem. Ta ocena jąsit częścią składową 
oceny pracy magisterskiej. Prace ma
gisterskie muszą być napisane według 
obowiązującej instrukcji, zgodnie z którą 
każda praca magisterska musi mieć 
ujednoliconą strukturę i zawierać stresz
czenie autorskie.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest 
przygotowanie w zakresie inform acji 
naukowej studentów  wydziałów pedago
gicznych. Na tyah wydziałach na trze
cim roku odbywają się zajęcia fakulta
tyw ne z zakresu inform acji naukowej 
(„Inform atika”).

Częścią składową przygotowania do 
pracy twórczej na uczelniach jest też 
studencka działalność naukowa. Jest to 
ruch studencki organizowany przez So
cjalistyczny Związek Młodzieży we 
współpracy z organami państwiowymi, 
uczelniami, ewentualnie z ’ innymi pla
cówkami naukowo-badawczymi, w celu 
pozyskania słuchaczy wyżs/ych szkół dla 
twórczej, fachowej i naukowej pracy. 
Uczelnie umożliwiają studentom  uczest
nictwo w swojej działalności naukowo-
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-badawczej za pośrednictw em  kół nau 
kowych lub zespołów badawczycłi oraz 
w  'Charakterze tzw. „ponoiocniczej siły 
naukow ej”, poprzez konkursy na  najlep 
szą pracę studencką oraz przez ojrgani- 
zowanie isitudemckich konferencji nauko
wych. Tu też inform acja naukow a de
cyduje o rozw iązyw aniu zadanego pro
blemu.

Inną kategortę użytkowników  infor
m acji naukow ej tw orzą pracownicy czyn
ni .zawodowo. Kształcende w  dziedzinie 
inform acji naukow ej faohow ców -prak- 
tyków  i propagow anie rezultaltów przy
gotowania' iniformacyjnego jest ze sobą 
ściśle połączone. Na fachow ców -prakty- 
ków należy oddziaływać w ram adh dzie
dzin przez nich xeprezentotwanydh, d la - 
te'gio że są one im bliskie. Zamialslt form, 
fatóre stosuje się w  szkołach (wykład, 
sem inarium , itp.) .trzeba użyć raczej 
określonych form  propagandy informacjo, 
naukow o-technicznej i ekonomicznej.

Bardzo skutecznym  narzędziem  kszta.ł- 
cenia użytkowników  inform acji nauko
wej są podręczniki-inform atory przezna
czone dla konkretnej grupy użytkow ni
ków, które służą jako przewodniki dla 
fachowców w ich sta ran iach  o pozyska
nie najnowszej specjalistycznej inform a
cji. Poza tym, można bardzo iskutecznie 
kształcić stosując meltody poglądowe, t a 
kie jak  film, przeźrocza, ew entualnie 
w ystaw a lub gazetka ścienna propagu
jąca usługi z dziedziny inform acji n au 

kowej. Efektyw ne jest również propa
gowanie inform acji naukow ej w  audy
cjach telew izyjnych i radiowych.

Z powyższego przeglądu w ynika, że 
Czechosłowacja jest właściwie dopiero 
na początku trudnej drogi kształcenia 
użytkowników informacji naukowej w  
różnych grupach wiekowych i zawodo
wych. Maimy jednak nadzieję, że k ieru 
nek  zam ierzeń jest właściwy i że p ra 
cownicy inform acji naukow ej już w  n a j-  
bMższym czasie będą mogli zaobserwo
w ać pierwsze cząstkowe rezu ltaty  sw o
jego stanania.

W obecnej dhwili sto ją  przed nam i 
dwa zadania: 1. Zbudować i wprowadzić 
w życie system  kształcenda użytkow ni
ków inform acji naukow ej obejm ujący 
najniższy stopień szkół podstaw owych aż 
po uczelnie, przy czym pracow ników  
czynnych zawiodowo', którzy przejdą już 
w  okresie &wej edukacji szkolnej oały 
system  kształcenia użytkownika in for
m acji naukow ej, zapoznawać tylko z no
wymi metodam i i środkam i iniorimacyj- 
nej oibs'lu'gi użytkow ników  ora:z z nowy
m i system am i inform acyjnym i. 2. Zanim  
powyższy sys^tem kształcenia użytkow ni
ków iintf;arm’a'Cji naukow ej będzie zreali
zowany w  stopniu um ożliw iającym  ukoń
czenie go przez wszystkich absolwentów  
szkół, należy wykorzystywać wszelkie 
możliwości rozpowszechnienia wiedzy lin- 
form acyjnej w śród młodzieży i dorosłych.

WOLFGANG STARKE 
Universitats- und Landesbibliothek Halle (NRD)

METODYCZNE POMOCE NAUKOWE 
W KSZTAŁCENIU STUDENTÓW 
UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI

W wyniku długoletnich Starań biblio
tek  uniwersyfteckich i innych szkół wyż
szych zostało, na mocy wytycznych Mi- 
nislterstwa Szkolnictwa Wyższego i Za
wodowego NRD z grudnia 1972 r., w pro
wadzone jako obowiązkowe, od roku 
akadem ickiego 1978/79, szkolenie s tu 

dentów  jako użytkowników inform acji 
naukow ej. Obejm uje o n o  6 gadzin w y
kładów, wchodzących w  zakres konape- 
tencji biblioteki uniw ersyteckiej, względ
nie bibliotek innydh szkół wyżsizydh, jak  
rÓAŶ niież niezbędną w tego typu zajęciach 
część ćwiczeniową.



w  .związku z zaistniałą sytuacją, dla 
pracowników biblioitek, zawodowych do- 
kumentialisitów a także nauczycieli Szkół 
wyższych wyłoniły się nowe zadanća, 
gdyż wcześniej zajęcia z zakresu ks'zitał- 
cenia użytkowników przeprowadzane by
ły w szkołach wyższych NRD jedynie 
sporadycznie, najczęściej z inicjatywy 
naukowców.

Ważnym zadaniem stało się zatem 
przekazande do dyspozycji nauczających 
po-mocy naukowych z zakresiu inform acji 
naukowej oraz przygotowanie m ateria
łów metodycznych dla studentów. Inicja
tywa musciała wyjść z bibliotek, ponie
waż duża część nauczycieli szkół wyż
szych przeciwstawiała się i przeciw sta
w ia się, niestety, do dzisiaj przekazy
waniu studentom  metod pracy z książką 
i wiedzy z zakrelsu inform acji naukowej.

Opracowaniu m ateriału  mettodycznego 
poświęcili się wytypowani i zaiinitereso- 
wand tym  pracownicy bibliotek nauko
wych a także Centrum  Metodyczne Bi
bliotek Naukowych, Organizacji Infoirma- 
c ji i Dokumentacji przy M inisterstwie 
SzkoLndctwa Wyższego j Zawodowego, 
p:od którego kierownictwem  powołana 
została grupa badawcza. W wynćku tych 
działań m ają teraz nauczający i uczący 
się do dyspo;zycji nie tylko ogólne, ale 
również specjalistyczne i metodyczne 
pomoce naukowe, które chciałbym omó
wić z perspektywy icih zastosowania w  
Bibliotece Uniwersyteckiej w  Halle.

Już w 1976 roku ukazał się w  Cen
trum  Metodycznym, jako w prow adzają
cy i obejm ujący zagcdnienia zawodowe, 
malteriał naukow y: racjonialne wykorzy
stanie inform acji — „Wprowadzenie do 
kształcenia studentów-użytkowników in- 

' form acji”. Ta 48 'st>-onicowa broszura 
została p".zez F. H. Pfiiitiznera i B. Vol- 
kela gruntownie przerobiona i ukazała 
się w 1979 r. pod tytułem : „Pacjonalne 
inform owanie — ba^d/iej racjcnalne stu
diowanie. Biblioteki, inform acja i doku
m entacja w procesie studiow ania”. W pro
wadza ona studentów, w przystępnej for
mie, w  treści ksztiałcenia użytkowników, 
będącego uzupełnieniem zajęć obligato
ryjnych. Z powodu ujęcia treści publi
kacja ta mogła jednak odpowiadać nie
licznej grupie studentów  za'inlteresiowa- 
nych teoretycznymi zagadnieniiami doty
czącymi biblioteki, inform acji i doku
m entacji. Doświiadczeniia w obcowaniu 
ize studentam i wykazują, że jeżeli pomoc 
naukow a z zakresu kształcenia użytkow
ników  ma mieć . szeroki zak^-es oddziały- 
waniia powinna p^-zedstawiać dla s tu 
denta wartoiść praktyczną, np. być po
mocną przy wykonywaniu konkretnych 
zadań na studiach.

Pomocami, które okazały się przydat
ne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Halle

są: będący w  sprzedaży „Przewodnik 
dla użytkowników Biblioteki Uniwersy
teckiej w Halle” oraz broszura „Biblio
teka Uniwersytecka w Halle w hasłach. 
Wskazówki dla nowego czytelnika”. Ta 
oisitalniia pozycja jest oferowana w  trak 
cie przysposobienia bibliotecznego, które 
jest częścią kształcenia użytkowników 
na pierwszym roku studiów..

Jako pomoce niaukowe, dotyczące po
szczególnych'dziedzin wiedzy, opracowa
no inform atory dla studentów  wielu kie
runków  studiów. Mają one wspólny ty 
tuł: „Drogi do inform acji w dz:iedzi- 
n ie . . . ”. Napisane przez bibliotekarzy 
i dokumentalistów, zrecenzowane przez 
naukowców danej dyscypliny, wydane 
zostały przez Centrum  Metodyczne. W
1980 r. ukazała siię, jako pierwsza z tej 
serii, książka pt.: „Droga do inform acji 
z dziedziny elektrotecłm iki i elektroni
ki”. Do 1986 roku wydano jeszcze 13 
■podręczników dla następujących kierun
ków: budownictwo i archiltektura, ger- 
inanistyka, matem atyka, medycyna i sto
matologia, gospodarka żywnościowa 
i tecłinoloigia żywienia, produkcja roślin
i melioracja, hodowla zwierząt i w ete
rynaria, transport i  łączność, a także 
nauka o gospodarce. T rw ają p-^ace niad 
dalszymi iniformatorami. Publikacje te,

I o objętości około 60 stron, stanowią 
wprowadzenie do zagadnień inform acji
i podają wykazy wydawnicitw inform a
cyjnych dla studentów i młodych p ra
cowników nauki w ram ach jwszczegól- 
nych dyscyplin. Można więc opierać się 
na  nich pcxiczas wykładów w procesie 
kształcenia użytkowników. Zostały one 
przyjęte i zaakceptowane zarówno przez 
studentów jak również naukowców.

W celu wypracowania jednolitych za
sad ksiztałcenia informacyjnego oraz za
warcia określonych treści w pracach na- 
ukowych z interesującej nas tem atyki 

\ustaLcno, że muszą być przekazywane
i zamieszczane w publikacjach, w ska
zówki ujęte we wcześniej ustalonych w 
Er'biioteoe Uniwersyteckiej regułach 
{opracowano ich około 20). Z powodu 
swojego zakresu i terminologii są często 
dla laika niezrozumiałe. Najbardziej 
przydatne okazały się wskazówki doty
czące przygotowywania prac dyplomo
wych i doktorskidh. Do wspomnianych 
wymagań musi prowadzący zajęcia z in
formacji, dokumentacji d bibliotek^znaw- 
stw a dostosować p’X>gram wykładów
i ćwiczeń. Zastosowanie tycfh reguł po
winno być wyjaśnione przez schematy
i odpowiednie przykłady. Szczególną 
uwagę powinno się zwracać na zapis 
biblio'grsificzny najważniejszych rodzaiów 
źródeł. Niestety, przyzwyczajenia odnoś
nie zannisu biblioeraf-'c-^nego w ra'^nach 
poszczególnych dyscyplin, uw arunkow a-



ne też przez międzynarod'Owe systemy 
inform acyjne, mocno odbiegają od zało
żeń określonych przez właściwe naszej 
Bibliotece standardy — należy zatem w 
'tych' w arunkach pójść na kompromis.

Wiosną 1978 roku został opracowany 
przeze mnie model w ykładu drugiej fa
zy kształcenia użytkowndków dla wszyst
kich specjalności. Model ten ddtyczy w 
ogólnej formie treści określonych przez 
wspomniane wyżej regiiły szkolenia użyt- 
kownlLków in fo rm acji,, tak  że nauczycie
le przyg0 't0 wujący zajęcia koncentrować 
się mogą na uzupełnieniu go treściami 
inform acyjnym i specyficznymi dla po
szczególnych dyscyplin.

W celu szkolenia inform acyjnego na 
pierwszym roku studiów  lopracowano 
dwudziestom inutowy audiowizualny wy
kład, który stanow i wprowadzeniie do 
korzystania z Biblioteki Uniwersyteckiej
i jej zbiorów. Jest to  przygotowanie do 
późniejszego zwiedzania Biblioteki, gdzie 
w  poszczególnych działaoh udziela się 
słuchaczom fachowych wyjaśnień. Do 
pogłębienia tych wiadomości, jak również 
ćwiczeń z bibliotecznej transliteracji, 
służą tzw. karty  ćwiczeniowe w  kaitalo- 
gu alfabetyczaiym i rzeczowym. Okazało 
się, że dopiero przez te ćwiczenia w zes
połach 2 - 3  osobowych i zadawanie py
tań  prow^adzącemu zajęcia, można do
prowadzić do zrozurmienia zasad korzy
stania z kataloigu. K arty ćwiczeniowe są 
przy tym  tak  przygotowane, by każdo
razowo można było w ybrać przykłady 
dotyczące studiowanej specjalności. 
W niektórych filiach przeprowadzane są 
ćwiczenia tego rodzaju na podstawie 
tam tejszych katalogów.

Grupa bibliotekar'zy — nauczycieli 
pod kierunkiem  zastępcy dyrektora do 
spraw  inform acji i dokum entacji zesta
wiła, dla drugiego etapu kształcenia 
użjM.kowników, serię przeźroczy (obecnie 
17), które przedstawiiają ważne treści 
naukowe w ykładu w  farm ie ob^^azu lub 
wykresu graficznego. Także w tym  wy
padku zaleca się uzupełnienie poprzez 
przeźrocza specyficznych dla danej dzie
dziny treści.

W celu dopasowania ks/tałcenia użyt
kowników do nowoczesnego rozwoju 
technologii inform acji i komunikacji, dą
żeniem naszym są me^todyczne pomoce 
naukowe do przekazywania wiiadomoiści 
{metoda „on-line” — poszukiwanie) 
umożliwiających korzystanie ż banków 
danydh. Do Itego jest jedrtak konieczne 
wyposażenie bibliotek w  odpowiednie 
środki techniczne, przy któryah tego ro
dzaju poszukiwania będą mogły być pro
wadzone.

Zasady kształcenia użytkowników w 
szkołach wyższych przewidują integrację 
określonych treści z zakresu inform acji

naukowej z kształceniem specjalistycz
nym. Chodził tu ta j przede wszystkim o  
nabycie umiejętności ustalania źródeł in 
form acji i zastosowanie stałych reguł b i- 
blioteczno-bibliograficznych, translite ra
cji, przygotowalnia sitreszczeń autorskich
i innych. Kierownictwa bibliotek powin
ny określić metody nauczania, które bę
dą najbardziej odpowiednie dla sposobu 
przekazywania treści w trakcie przygo
tow yw ania użytkowników ioiiformacji.

Jako pomoc dla nauczycieli szkół wyż
szych bibliotekarze opracowali rozsze- 
orzone m ateriały naukowe. Są to:
— „Działalność biblioteczna i inform a

cyjna w szkolnictwie wyższym. Ze
staw  przykładów dla nauczycieli szkół 
wyżs'zydh”. Wyd. Gisela Hiilpusch — 
Berlin. Centrum  Metodyczne Biblio
tek Naukowydh, Organizacji Inform a
cji i Dokumentacji przy M inisterstwie 
Szkolnictwa Wyższego a Zawodowego,
1984 r. oraz

— „M ateriał metodyczny do kształcenia 
użytkowników dla nauczycieli sizkól 
wyższych: biblioteka, inform acja, do- 
kurnentacja. Prace naukowe”. Lipsk 
1984. (Małe prace Bibliioteki U niw er
syteckiej, Lipsk, 8).

Pierwsza wymieniona broszura zawie
ra przykłady ćwiiczeń z różnych dziedzin 
wiedzy, które służą przekazywaniu stu
dentom metod: technik  pracy bibliotecz
nej i  inform acyjnej. Przy ich pomocy 
można pogłębić, w  ram ach kształcenia 
specjaliisitycznego, wiadomości, zdolności
i biegłość w  poszukiwaniach źródłowych. 
Jednak wybór dziedzin w  te j broszurze 
jest ognaniczony (chemia, nauka o gos
podarce, historia i nauka o Europie pół
nocnej), a ćwiczenia są ściśle związane 
z daną dyscypliną tak, że dla innych 
kierunków studiów  stanowd, oma jedynie 
zachętę.

Druga ibroszura daje ogólne w ska
zówki i propozycje przeb^iegu ćwiczeń, 
przy czym na początku każdego zesta
w u m ateriału podane jeslt krótkie w pro
wadzeniie teoretyczne dla prowadzącego 
zajęcia. Jak  dalece wykorzystany zosta
nie ten  m ateriał metodyczny musi poka
zać praktyka. Nauczyciele wykazują ros
nące zainteresowanie broszua'ą.

Można więc stwierdzić, że w Nie
mieckiej Pepublice Demokratycznej 
stworzono dla kształcenia studentów  
użytkowników inform acji, szeroką gamę 
metodyoznych pomocy naukowyclh. Cho
dzi o to, aby te  pomoce zdały egzamin 
w  praktyce !i aby poprzez wymianę do
świadczeń i ciągłą aktualizację były 
ulepszane. Należy także opracować meto
dyczne pomoce naukowe dla wszystkich 
kierunków studiów.

Podstawowym w arunkiem  sukcesu w  
kształceniu użytkowników jest motywa-
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cja situdentów i zainteresowam e pracą 
bibliotek i inform acją naukową jako pod
staw ą właściwego przebiegu studiów. 
Faktem  jest, że najlepszy podręcznik 
czy wykład nie dadzą nic, jążeli nie izo- 
staną przeczytane lub wysiucliane przez 
studenitów. Chodzi przede wszystkim  o

wzór dziiałaiiia nauczyciela' i świadomą 
integrację kształcenia kierunkowego i in- 
fonmacyjnego. Muszą być więc opraco
wane przez naukowców i bibliotekarzy 
dalsze metodyczine pomoce naukowe, któ
re będą zachętą do dals'zegio dzdałania.

JAN BURAKOWSKI 
WBP w Olsztynie

ZA GRANICĘ - PO NAUKĘ!
Poznawanlie doświadczeń imaych — to 

najstarszy i najskuteczniejszy sposób 
nauki i doskonalenia zawodowego. Śred
niowieczni czeladnicy, nim  stanęli do 
egzaminu mistrzowskiego, odbywali dłu
gie, wędrowne staże, aby poznać n a j
nowsze doświadczenia i osiągnięcia da
nego fachu. Zupełnie podobne w ędrów 
ki odbyw ają dziś eksperci z Japonii i in 
nych wysoko rozwiniętych krajów , aby 
podpatrzyć (nie zawsze legalnie) nowin
ki techniczne i organizacyjne konkuren
cyjnych firm. Z doświadczeń bliższych 
i dalseycih sąsiadów mogą niemało sko
rzystać także bibliotekarze. Ta banalna 
praw da jest szczególnie aktualna w od
niesieniu do- bibliotek publicznych w 
Polsce. Przede wszystkim dlatego, że n a 
sze biblioteki są na  gruncie europejskim  
zjawiskiem bardzo młodym. Jako  sieć 
państwowa egzystują dopiero 40 lat. Na
wet, jeśli do ich rodowodu doliczymy 
funkcjonowanie w  okresie dwudziesto
lecia ęaiędzywojennego bibliotek samo
rządowych — historia ich wydłuży siię 
tylko o dwa dziesięciolecia. Na tym  tle 
z pewną izazdrośoią patrzym y na tr a 
dycje biblioteczne innych krajów , suw e
rennych w XIX wieku, nie tylko anglo
saskich czy skandynawskich, których bi
blioteki publiczne jako zjawisko masowe 
rozw ijają się od około 200 lat, ale naw et 
bałkańskich (w Bułgarii czytaliszcza ist
nieją i rozw ijają się od 1856 r.). W kra- 
jaoh o starych tradycjach bibliotekar

skich ns'gromadzono w  rozmaitych sfe
rach działalności ogromne doświadcze
nia — tak  pozytywne jak i negatywne. 
Ich poznanie i twórcze przetrawienie 
może odegrać istotną rolę w doskona
leniu działakrości bibliotek: Poprzez 
przenoszenie do naszej praktyki goto
wych wzorców, które gdzie indziej 
sprawdziły się, albo nie podejmowanie 
inicjatyw, które w świetle doświadczeń 
innych krajów  okazały się nieprzydatne 
lub wręcz szkodliwe. Niestety, wyko- 
irzystianie doświadczeń bibliotekarstw a 
innych krajów  ma u nas miejsce w b ar
dzo niewielkim zakresie. W tej niechęci 
czy raczej nieumiejętnościi uczenia się 
od innych, upatryw ać należy jedną z 
ważniejszych przyczyn wielu kryzyso
wych zjawisk w naszej bibliotecznej 
rzeozyw'istosoi.

Oczywiście, penetrowanie doświadczeń 
zaigranicznych nie będzie prak tyką zbyit 
powszechną. Autopsja może być udzia
łem stosunkowo w ąskiego kręgu osób. 
Również' śledzenie literatu ry  zawodowej 
natra fia  n a  rozmaite bariery (językowe, 
związane z utrudnionym  dostępem / do 
publikacji w  językach obcych, term ino
logiczne itp.). Powinno być jednak p rak 
tyką powszechną w  sferach decydujących
o dynamice życia intelektualnego nasze
go środowiska bibliotekarskiego (od p ra 
cowników naukowych do instruktorów  
bibliotek wojewódzkich).



N im  przedSitawię sw oje poglądy i pro
pozycje, przypatrzm y sdę najp ierw , choć
by pobieżnie, ak tualn ie istn iejącej sy
tuac ji w zakresie dostępu do lite ra tu ry  
biblio tekarskiej i  w yjazdów  zagranicz
nych. W zakresie inform acji o lite ra tu 
rze zagranicznej i dostępu do n ie j sy
tu ac ja  jest z,różmcowana. Posiadam y 
wsipariiały „absitrakt” — „Bibliografię 
analitycziną bibliotekoznaw stw a i lirufor- 
m acji naukow ej. P iśm iennictw o zagra- 
aiiczne”. Dzięki tej biblioigrafiii, uk azu ją
cej się od 195& r. jako dodaitek do k w ar
ta ln ika  „Przegląd Biblioteczny” (pod re 
dakcją B arbary  Eychlerowej), każdy za- 
'initierei&owainy biblio tekarz może n-a b ie
żąco śledziić w ażniej size publikacje, w  
tym  i a.r/tykuły publikow ane w  blisko 
70 najw ażniejszych czasopismach biblio- 
(tekarskicih św iata. Bardzo sta ranne, 
przej,rzyste recenzje pozw alają zoriento
wać się w  zaw artości poszczególnych 
p rac a indeksy (autors'ki i przedm ioto
wy) um ożliw iają łattwe dotarcie do po
szukiw anych tem atów. Siedząc BABilN, 
użyitkownik bez tru d u  orien tu je  się, co 
z in teresu jącej go dziedziny opubliko
w ano. I sifcsje przed problem em , jak  do- 
itnzeć do in teresu jącej go publikacji. Nie 
jest to może zbyt łatw e, ale jednak  moż
liwe d la  osób znających języki obce 
i uparcie chcących doskonalić swą w ie
dzę zawodową. W ba-^dzo s ’̂ emkim w y
borze gromadzi zagvan)ic-^ną literatu-^ę bi- 
bliiotekoznawczą tylko Czj^elnia Biblio- 
log-'iC7inia Biblioteki Narodowej (udostęp
n ia jąca  swe zbiory również w  dro
dze wypożyczeń międzybiblioteczinych). 
Mieszkańcy większych m iast i  ich oko
lic znajdą sporo publikacji w  biblio te
kach iindwersyteckich i imnyclh w ielkich 
b ibliotekach naukow ych. Czasopisma bi
blio tekarskie w języku rosyjskim  prenu- 
me-^uje — w m niejszym  lub szerszym  
wyborze — większość bibliotek wo'je- 
wod’̂ .k-'Ch.

B ariera językowa nie istn ieje p-nzy ko
rzystan iu  w języku polskim  z lite ra tu ry  
odnio'szącej się do problem ów  bibliote- 
ka.'>'stwa zagranicznego. Nie jest ona, n ie
stety, zbyt bogata tak  w  zakresip p^ac 
oryginalnych, jak  i tłum aczeń. Pożycie 
zw arte tłum aczone z języków  obcych 
i o ’'ygin?lne dzieła naszych autorów  mo
żemy zliczyć n iem al na palcach jednej 
ręk i (z naieenniejs^ych należy wskazać 
n a  H. G alvina i M. ‘'^'an Burema „Bu
dynek ro^iiei b iblioteki” i J. Kołodziej- 
?ikiej „Biblioteki am erykańskie”). Bardzo 
isto tną rolę odgryw ała przez szereg lait 
seria  „Zeszyty przekładóv^(” w ydaw ana 
przez Insi+ytut K siążki i Czytelnictwa 
BN nod redakcia H. Wiacek. W jei r a 
m ach otrzym aliśrny blisko 40 tom i
ków  p^e^entujacydh najbardziiej isi^otne 
i aktualne (oczywiście w czasie publiko

w ania odpow iednich zeszytów) artyku ły  
om aw iające bądź to problem y biblio;te- 
karstw a określonego k ra ju  (np. „Biblio
tek i w D anii”, „B ibliotekarstw o angiel
skie wobec przemdan”), bądź też w ybra
ny  tem at (np. „Kształcenie bibliotekarzy 
za g ran icą”, „Bibliobus w  służbie biblio
tecznej”). W serii tej „przem ycono” też 
jedną pozycję zwairtą — w spom niany 
wyżej podręcznik „B udynek m ałej b i- 
bliolteki”. N iestety, od kilku  la t seria ta 
zamliera. M iejmy nadzieję, że jest to 
kryizys przejściowy, gdyż b rak  „Zeszy
tów  przekładów ” oznaczałby radykalne 
zubożenie naszej lite ra tu ry  fachowej. 
Sporadycznie ukazują się też a rtyku ły
0  problem atyce zagranicznej w  czasopis- 
m adh bibliotekarskich — centralnych
1 kw arta ln ikach  w ydaw anych przez b i
blio teki wojewódzkie (szczególnie w ro
cław ską i szczecińską). M e jest ich jed 
nak  izbyt dużo i noszą one n a  ogół in- 
forniacyjno-spraw ozdaw czy charak ter. 
Książki i 'artykuły  dotyczące problem ów  
biblioitekarstwa zagranicznego opisują na 
ogół problem y ograni,zacyjne bibliotek 
w różnych aspektach a także problem y 
służby dnform.acyjinej i aurtomatyzacji 
procesów bibliotecznych — rów nież g:ó w- 
n ie w .aspekcie organizacyjmym. Niewiele 
znajdziem y tu  p ’-ac z zak’-esu g ’D'madze- 
nia, opracow ania .i udositępńiania zbio
rów  — a więc kluczowych daiałań n a 
szego zawodu.

N ajw artościow szą i najbardzie j a tra k 
cy jną form ą poznaw ania doświadczeń za
granicznych jest n iew ątpliw ie autopsja, 
k tóra może być jednak  udziałem  tylko 
stoisunkowo nielicznych osób K to i w 
jakich form ach w yjeżdża służbowo za 
granicę (mam oczywiście na myśli ty lko 
biblioteki publiczne)? N ajbardziej po
wszechną form ą są w yjazdy w ynikające 
z program ów  dw ustronnej w spółpracy 
k u ltu ra ln e j Polski z innym i krajam i. Są 
to  bądź tzw. w yjazdy studyjne (poświę
cone dość pow ierzchow nem u zapoznaniu 
się z w ybranym i problem am i), trw ające 
zwykle 8 -1 0  dni, bądź też  dlu'^sze w y
jazdy stypendialne, n a  które kierowanii 
są pracow nicy młodsi (do 35 roku życia). 
Ilość tego typu  w yjazdów  jest w  po
szczególnych la tach i okresach bardzo 
różna, w aha się od k ilkunastu  do k ilku
dziesięciu. Tyle samo — lub nieco w ię
cej — osób poznaje doświadczenia za
granicznie w ram ach m rędzynarodowych 
koritaktów  dwustraninych m iast i w oje
wództw. Sądząc z dostępnych m a te ria 
łów, w spółpraca tiaka jest szc^peólnie 
ak tyw na miedzy Wa^^zawą i stolicam i 
innych k rajów  (zwłaszcza socjalistycz
nych'!, K'^akowem i m iastam i Czpchosło- 
waicji i NT?D o ’laz między W rocławiem  
i Dreznem  a także Szczeo'nem  i Postoc- 
Mem. Inne form y poznaw ania pracy b i-
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bliioitek zagrainicznych (uczestnictwo* w 
oficjalnydh delegacjach, przy okazji po
bytów  prjrwatinych w róanych krajach) 
m ają znaczenie marginesowe.

W ymiana m iędzynarodowa wywiera, 
jak  dóitychczasi, raczej miinimalny wpły»v 
na rozwój bibliotekaratw a. S tan taki 
jest rezultatem  niiedoskonałości form  or
ganizacyjnych te j wym iany i braku  sys
tem u w ykorzystyw ania zdobywanych do
świadczeń. Szczęśliwcy, wytypow ani do 
w yjazdów  s/tudyjn^ch, dow iadują się 
zwykle o krajach  i term inach wyjazdów 
bardzo późno, n ik t nie interesuje się czy 
właśnńe w tym  a nie innym  k ra ju  w y
stępują zjawiska, które wyjeżdżających 
mogą zainteresować. Nia ogół wyjeżdża
jący nie znają języka k raju , którego bi
blioteki poznają, co poważnie ogranicza 
ich możliwości penetracyjne, słabo rów 
nież <a właściwie wcale) są wykorzysity- 
w ane spraw ozdania z wyjazdów, nie zda
rza się też by spostrzieżenia i wntoski 
wyjedżających były szerzej popularyzo
w ane lub poddawane analizie. Nlic dziiw- 
nego więc, że w tych warunikacih w yjaz
dy takie są traktowiane jako form a 
atrakcyjnej nagrody niewiele m ająca 
wspólnego z doskonaleniem zawodowym.

Jakie widzę możliwości zaktywiz.owa- 
nia i zracjonalizowania piśmieiunliotwa 
zawodowego li wym iany miiędzynarodo- 
w ej w zakresie bibliotekarstw a?

W ydaje się, że stosunkowo najłatwiej 
i bez specjalnych kosztów można wiele 
zmienić na lepsze w odniesieniu do piś
miennictwa. Proponuję by w  IKiCz 
przeanalizowano możliwości aktywizacji 
serii „Zeszyty przekładów” i ew entual
nego przekształcenia jej w  publkację 
periodyczną. K w artaln ik  (4 zeszyty rocz
nie) o objętości 5 - 6  arkuszy w ydaw ni
czych zapewniłby możliwość system a
tycznego sygnalizowania o najw ażniej
szych i najciekaw szych zjaw iskach z ży
cia bibliotecznego Wschodu i Zacb-du. 
Powinien być chyba redagowany w spól
nym i siłam i IKiCz i Czytelni Bibliolo- 
gicznej. Co kilka la t powinien ukazy
wać się informator „B'bliotekarstwo pu
bliczne na świecie”, przynoszący p^d^ta- 
wowe wiadomości o organizacji biblio
tek i rozwoju czytelnictwa w  po
szczególnych k rajach  (ze szczególnym 
uwzględnieniem  ustaw odaw stw a biblio
tecznego). Jeden z naszych miesięczni
ków bibliotekarskich pownien prowadzić 
stały dział (rubrykę) „Z piśmiennictwa 
zagranicznego”, inform ujący treściwie o 
szczególnie interesujących i zaadresowa
nych do szerszego kręgu odbiorców pu
blikacjach. Powinny być też w  w ięk
szym stopniu wykorzystywane materiały 
z wyjazdów stypendialnych (szczególnie) 
i studyjnych. Nie ulega też dla mnie 
wątpliwości, że ewenitualne sta rann ie j

sze penetrow anie problem atyki zagra- 
niicznej zaowocuje książkamii (monoigra- 
ficane opracowaniia różnych problemów).

Niewątpliw ie znacznie trudniejsze jest 
zracjonalizowanie systemu wyjazdów za
granicznych. W ymaga to konsekwentnej 
realizacji na przestrzeni szeregu la t przy
jętych koncepcji, znacznego w ysiłku i 
bezinteresownej dobrej woli — o co 
u nas niełatwo.

A oto w schematycznym ujęciu moje 
koncepcje:

1. Instytut Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej opracowuje wykaz 
tematów zasługujących w działalności bi* 
bliotek poszczególnych krajów na szcze
gólną uwagę. P enetracją objęto by k ra 
je, z którym i Polska m a szersze kon
takty  ku ltu ra lne (europejskie k ra je  so
cjalistyczne, większe k raje  „zachodnie”
— np. Stany Zjednoczone, W ielka Bry
tania, F rancja, RFN, Włochy, Dania, 
Szwecja). Wykaz taki jest jco kilka lat 
(np. co trzy) aktualizowany. ‘

2. Departament Książki MKiS typuje 
dość liczne (np. 50-osobowe) grupy kan
dydatów na wyjazdy zagraniczne (osob
no na w yjazdy stypendialne, osobno na 
studyjne). Do grup tych dobierani są 
kandydaci dający nadzieję efektywnego 
w ykorzystania zdobytej za granicą w ie
dzy w pracy organizacyjnej, szkolenio
wej, naukow ej lub publicystycznej. K an
dydaci określają problem atykę, którą 
chcieliby' za granicą penetrować. K an
dydaci na wyjazdy zobowiązani zostają 
do pogłębienia swej wiedzy z zadekla
row anych dziedzin i śledzenia literatury  
przedmiotu. „G rupa kanidydacka” jest co

.roku  uzupełniana o nowe nazwiska, 
wchodzące w miejsce osób, które odeszły 
w  sposób naturalny  (przejście do inne
go zawodu, w iek em erytalny) lub nie 
spełniły pokładanych w nich nadziei.

3. Departament Książki wspólnie z B i
blioteką Narodową organizują raz w ro
ku seminarium dla grup kandydackich 
i(problematyka: p-^zegląd ciekawszych zja
wisk w bibliotekarsitwie zagr-anicznym, 
sprawozdania sz wyróżniających się w y
jazdów w noku ubiegłym).

4. Departament Książki przestrzega, 
by przy określaniu problematyki współ
pracy międzynarodowej, uwzględniane 
były w sposób możliwie pełny tematy 
uznane za szczególnie ważne i aktualne 
i(p. 1) i by na wyjazdy typować osoby 
najlepiej przygotowane do percepcji 
treści uwzględnionych w  progra.mlie po
bytu (p. 2).

5. Departament K«iażki przestrzega, by 
ze wszystkich wyjazdów pisane były 
wyczerpujące sprawozdania z w yraźnie 
sprecyzowanym i wnif^skami i d^^łączo- 
nym  skrótem  autorskim  (być może, ce
lem podwyższenia w artości dokum ental



nej i koncepcyjnej relacji — w arto by
łoby opracować ram ow y schem at sp ra
wozdania). Spraw ozdania te raz w  roku 
analizuje kom petentna komisja, w skazu
jąc na spra'Wy, które pow inny stać się 
tem atam i 'zajęć na szkoleniach, publi
kacji, nowelizacji now ych przepisów 
praw nych lub które wręcz należy w dro
żyć do polskiej p rak tyk i bibliotecznej.

6. Departament Książki (lub BN) w y
daje raz w  roku (lub raz na dwa lata) 
niskonakładową powieloną publikację 
„Wyjazdy stypendialne i studyjne biblio
tekarzy za granicę”, rozprowadzaną do 
bibliotek wojewódzkich, ośrrdków  kształ
cenia bibliotekarzy i w ielkich bibliotek 
naukow ych (wypełnioną w spom nianym i 
wyżej skrótam i spraw ozdań).

Planow anie w yjazdów  zagranicznych 
przyniosłoby niew ątpliw ie liczne korzy
ści, m. in. p 0 ‘budziił0  lambicje in telek
tualne środowiska, chęć poznawainia lite
ra tu ry  zawodowej, zdrową rywalizację.

Powyżej skreślone uwaigi i propozycje 
w ynikają z moich osobistych doświiad- 
czeń i przemyśleń. Zdaję sobie spraw ę, 
że n a  pew'no w wielu punkta'Ch są one 
niepełne i isubiektywne. Mocno natom iast 
jestem  przekonany, że pełniejsze wyko
rzystanie doświadczeń zagranicznych by
łoby bardzo korzysitne d la naiszego bi
bliotekarstw a i że zagadnieniu tem u watr- 
to poświęcić w ięcej uwagi i troski.

WARSZTAT METODYCZNY WYKŁADOWCÓW 
INFORMACJI NAUKOWEJ -  V OGÓLNOPOLSKA 

ROBOCZA NARADA

W dniach 2 - 5  września 1986 roku, 
w Państw ow ym  Ośrodku K ształcenia Bi
bliotekarzy w Jarocinie, odbyło się ogól
nopolskie roibocze spotkanie w ykładow 
ców „podstaw  inform acji naukow ej”. 
Głóv/ną tem atykę spotkania stalnowiły 
problem y metodyozne nauczania tego 
przedmiotu.

O rganizatorem  narady  była Biblioteka 
U niw ersytecka w  Poznaniu, Zakład 
Technologii K ształcenia Insty tu tu  P eda
gogiki UAM oraz C entrum  Inform aoji 
N aukowej, Technicznej i Ekonomicznej 
w  W arszawie.

W spotkaniu uczestniczyli wykładowcy 
inform acji naukow ej i pedagodzy z róż
nych ośrodków akadem ickich. Reprezen
towane były U niw ersytety w Gdańsku, 
Łodzji, Katowicach, Toruniu, W rocławiu, 
Lublinie, UNICS, KUL i w  Poznaniu 
oraz Wyższe Szkoły Pedagogiczne w K ra 
kowie, Olszitynie, Rzeszowie, Słupsiku, 
W arszawie a Zielonej Górze, a także Po
litechniki w  Szczecinie, W arszawie i Po
znaniu. Ogółem w  naradzie wzięło udział 
ok. 80 osób.

Wśród zapros'zonych gości byli m. in.; 
Jana ' Kuglerowia, reprezentująca In stitu t 
Uvtei Pro Mimośkolni Yżdelenli w P ra 
dze; Joachim  Dietze, dyrektor Biblioteki 
U niw ersyteckiej w  Halle; Wolfgang 
S tarkę, w icedyrektor Biblioteki U niw er- 
iSyteckiej w Halle; Waruda D ryjańska, 
przedstaw icielka CINTE; dyrektor Biblio
teki Uniweirtsyteckiej w e W rocławiu — 
Stefan Kubów, reprezentujący jednocześ
nie Zarząd Główny Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich oraz dyrektorzy b i
bliotek szkół wyższych Poznania: Stani-r 
sław  Badoń — Polite'Chniki Poznańskiej 
i Bolesław Hoiworka — Akadem ii Me
dycznej oraz dyrektoir Państwow ego 
Ośrodka Kształcenia B ibliotekarzy — 
M arian Walczak.

Idea spotkań w Jarocinie narodziła się 
przed ośmiu laty, z potrzeby system a
tycznego przygotowywania nauczycieli 
przygotowujących studentów  do ak tyw 
nego i um iejętnego korzystania ze źró
deł inform acji.

W roku bieżącym spotkanie zostało 
poświęcone problem om  metodycznym  za
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jęć z pod'siaw inform acji naukowej, pro
wadzonych w uniw ersytetach i wyższycjh 
szkołach pedagogioznych.

N aradę zagaił dyrektor BibMoiteki U:ni- 
■wersyteckiej w Poznaniu — Zdzisław 
Szkutnik, łćtóry zaakcentował tezę, że 
sens istnienia biblioteki uczelnianej le
ży w jej użyteczności dla nauki i dy
daktyki, a o stopień te j użyteczności n a 
leży troszczyć się i świadomie go kształ
tować.

N astępnie głos zabrali: Joachim  Diet- 
ze, który w swoim w ystąpiem u na te 
m at „Nauczanliie inform acji, i bibliofteko- 
zinaws.twa” przedstaw ił problem  kształ
cenia bibliotekarzy w  NRD; Wolfgang 
S tarke — omówił metodyczne pomoce 
naukow e w kszitałceniu studentów  — 
użytkowiników inform acji; Jana Kugle- 
row a — podzieliła się problem am i w , 
szkoleniu użytkowników inform acji w 
CSRS.

W prowadzeniem do tem atyki narady 
były referaty : "Wacławia Strykowskiego 
<ZTK Poznań) „Projekitowande procesu 
kształcenia” oraz Tadeusza Żuka (Insty- 
(tuit Plsychologii UAM) „Osobowościowe 
uwaruinkowania przebiegu i  wyników 
■procesu kształcenia”.

Tematem wiodącym pierwszego dnia 
obrad były ce le 'i treści kształcenia. Re
fe ra t na ten tem at, pt. „Operacjonaliza- 
c.ia procesów kształcenia” wygłosiła 
E lżbieta D ropińska-K uczyńska (ZTK Po
znań), po którym  nastąpiła prezentacja 
dośw iadczeń innych ośrodków (BU Po
znań, Biblioteka WSP Słupsk).

W di-ugćm dniu ob’*ady prowadzono wg 
dw óch tem atów  głównych: Projektowa
nie czynności nauczyciela i studentów — 
re fe ra t w prowadzający przedstaw ił S ta- 
nrlsław Dylak (ZTK Poznań), a doświad- 
cze.nia.T.i w  zakresie stosowania metod 
.T!auczania podzielili się pL’acownicy Bi
blioteki Uniwersyiteckiej w  Poznainu: 
Jadw iga Brzezicho'wa (kulturoznawstwo), 
A ndrzej Karpowicz [(oliemia), D anuta 
Czajowa (geografia). Środowisko mate
rialne procesu kształcenia — zaprezen 
tow ano doświadczenia z zakresu uw a

runkow ań kształceniia użytkowników in
form acji — Jan ina Dydowicz, Aldona 
Downaf-Zapolska (Biblioteka Uniw ersy
tecka w Poznaniu).

Zamkniięcie drugiego dnia obrad sta- 
nowtiła dyskusja na tem at możliwości 
i potrzeb zastosowania operacjonalizacji 
celów, określonych metod nauczania oraz 
w arunków  skuteczności kształcenia użjnt- 
kowników inform acji naukowej.

Głównym zagadnieniem trzeciego dnia 
narady były pomiary wyników kształce
nia. K rystyna Brelińska (ZTK Poznań) 
omówiła metodykę sporządzania testów  
dydaktycznych, a przedstawiciele Biblio
teki Uniwersyteckiej z Poznania: Henryk 
Dąbro-wski, Ewelina Kowalowa, Halina 
Kozakowa i K rystyna K uberka przedsta
wili doświadczenia w zakresie spraw dza
nia wyników nauczania.

W tym  dnliu odbyła się także dyskusja 
panelowa na tem at „Warsztat metodycz
ny wykładowcy informacji naukowej — 
realia i nadzieje”. Poruszono w niej pro
blemy związane z charakterem  i form ą 
przeprowadzania tych zajęć. Dostrzeżo
no potrzebę zm ian i uaktualniania obo- 
wiązującgo program u nauczania podstaw 
inform acji naukow ej. Stwierdzono także 
ważną rolę bibliotek uczelnianych w 
uśw iadam ianiu pracownikom naukowym 
i studentom  niezbędności korzystania z 
inform acji naukowej. Mówiono również
o problemie przygotowywania nowych 
kadr dydaktycznych i konieczności 
uspraw nienia przepływu linformacjL

W ostatnim  dniu narady  Zdzisław 
Szkuthik poidziękował wszystkim za 
aktywny udział w obradach i zapropo
nował, aby niastępnemu spotkaniu nadać 
charakter w arsztatów  pedagogicznych.

Poidczas trw an ia  narady czynna była 
wystawa prezentująca w ybrane publika
cje dotyczące w arsztatu  dydaktyczno-m e
todycznego nauczyciela akademickiego. 
Na wystawie wyeksponowano ponadto 
ttTOWoścli CINTE oraz malteriały z po
przednich spotkań w  Jarocinie.

ANDRZEJ NOWAKOWSKI



KRYSTYNA LOCH 
Katowice

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE 
A CZYTELNICTWO NAUCZYCIELI

Wśród w ielu Hibld'otek fachowych 
istn ieją  w Polsce również biblioteki pe
dagogiczne. Iclh zadaniem  jest isltwarza- 
nie dobrych w arunków  doskonalenia za
wodowego nauczyciela, ułaitwiainia im 
kontaktu  z lite ra tu rą  fachową. Bibliote
k i te  grom adzą księgozbiór na potrzeby 
nauczycieli, głównie lite ra tu rę  i  czaso
pism a o tem atyce pedagogicznej, psyciho- 
logicznej, a także innej związanej z w y
konyw aniem  zawodu. Bibliotek pedago
gicznych jesit laktualniie w  k ra ju  361i, 
z czego 49 znajduje się w  m iastach w o
jewódzkich, a 31i2 w  m iastach pozosta
łych (biblioteki-filie). W roku 1985 b i
blioteki pedagogiczne posiadały blisko 12 
milionów woluminów, oo daje w przełą
czeniu 2B wolum inów (książek i inr- 
mych druków  zwairtych) ma s:tiatystycz
nego nauczyciela. Znaczne eitosunkowo 
zbiory bibliotek pedagogicznych każą po
staw ić pytanie o sitopień idh wykorzys'ta- 
n ia przez nauczycieli. Inform acje żebra
ne przez Wojewódzką Bibliotekę P eda
gogiczną w  Katowicach w skazują, że 
trudnO' sytuację w tym  zakresie uznać 
za dobrą.

Biblioiteki pedagoigiezine w  województ
wie kat'Owic.klim posiadają około 20 ty 
sięcy czytelników, z czego najuczyciele 
stanow ią zaledwie połowę. Ich udiział w 
ogólnej liczbie czytelników zm niejsza się 
przy tym  z roku na rok: w  roku 1983 
nauczyciele stanowili 49,2®/o czytelników, 
w roku 1985 już tylko 48,5%. Z przeli
czenia czytelnlików — nauczycieli przez 
liczbę nauczycieli pracującyclh w woj. 
kai'-owickim wynika, że ze zbiorów b i
bliotek pe'dagogicznych korzysta zaled
wie 20®/o. Czyli średnio co piąty n au 
czyciel.

Stopień czytelnictwa nauczycieli jest 
zró^^inicowany w  poszczególnych miastach 
wojewódzitwa. W aha się on od 70®/o w 
ChT-zaniowie do 15®/o w C-^eladzi. W ynika 
stąd, że w jednym  mieście ze zbiorów 
biblioltekii pedagogicznej korizysta p ’lawie 
każdy nauczyciel, w innym  ty lko  co 
dzie'siąty. Oba wymienione m iasta posia
da ją  zbliżoną liczbę mieszkańców, co 
wskazuje, że poziom czytelnictwa n a u 
czycieli nie zależy bezpośrednio od w iel

kości ośrodka, w  którym  pracują. Nie
m niej dalsze porównanie wskazuje, że 
przeciętnie więcej nauczycieli korzysta 
ze zbiorów bibliotek pedagogicznych w 
m iastach mniejszych {liczących do 100 
tysięcy mieszkańców) laniżeli w w ięk
szych, ze stolicą województwa włącznie. 
Być może jest ta k  dlatego, że nauczy
ciele w m niejszych miastacłi m ają ogra
niczone możliwości korzystania z innych 
bibliotek (np. wyższydh uczelni).

Sam  fak t bycia czytelnikiiem bibliote
ki pedagogicznej nie jest na pewno peł
nym  dowodem na to, że nauczyciele czy
ta ją . Mogą przecież\ korzystać z innych 
bibliotek, czytać ksiiążki własne, czy po
życzać od znajomych. Wiadomo jednak, 
że korzystanie ze zbiorów bibliotek p>e- 
diagogicznych świadczy o stopnliu do
kształcania się. W tym  kontekście, na 
Śląsku dokształca się i podnosi swoje 
kw alifikacje co piąty, a  w  niektórych 
m iastach co dziesiąty nauczyciel. Skoro 
■tak dzieje się na rozwiniętym  d zu rba
nizowanym  Śląsku, .to' jak  problem  w y
gląda w innych ośrodkach?

Biblioteka pi-owadzd ewidencję wypo
życzeń w  trzech grupach: w zakresie 
literaitury pedagogicznej, psychologiczno- 
-Siocjologicznej oraz litera tu ry  pięknej 
w raz z pozostałą (litera turą spoleczno- 
-poiityczną). Z linformacjii zebranych za 
rok 1985 wynika, że istosunkowo n a j
więcej (42“/o) osób wypożycza książki
o tem atyce pedagogicznej. Z pozostałycih 
wypożyczeń 34°/o przypada na lite ra tu rę  
piękną w raz z lite<raturą społeczno-poli- 
tyczną, a  24°/o n a  litera tu rę  psychologicz- 
no-socjolcgiczną. Póżinice między wypo
życzeniami książek z zakresu litera tu ry  
tzw. fachowej d p'ięknej nie są zbyt d u 
że. Pozwala to sądzić, że nauczyciele w 
zbliżonym stopniu doksTitałcają się za
wodowo i sięgają po lekturę nie zw ią
zaną bezpośrednio z zawodem (czytają 
dla przyjem ności, odprężenia). Mo'że na
tom iast izastanawliać p^^awie o połowę 
mniejsze zainteresow anie pozycjami 
książkowymi z zakresu psychologii oraz 
socjologii, których znajomości te‘ż sdę od 
nauczycieli wymaga. Można więc sądzić, 
że nauczyciele in teresują się przede
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w szystkim  zasadamii nauczanda. N ato
m iast mniej in teresuje ich sam  podmioit 
łnaiuczaniia (daiecko, młody człowiek), a 
także jego miejsce w  sipołeozeństwie 
i w arunki, w jakicłi żyje. Biorąc pod 
uwagę, że czytelnikam i bibliotek peda- 
gogiicznyołi są często naiuczyciele stud iu
jący i uczęszczający na różnego rodzaju 
kursy, to  sitruktura wypożyczeń w skazu
je  również n a  kieruinki ich doskonaleniia 
zawodowego.

Ze staitystyki! Biblioteiki Pedagogicznej 
w  Kaltowicach wynika, że czytelnikam i 
są naijczęściej nauczyciele szkół p>odsta- 
wowych w mieście i na wsi, przy ozym 
są to  w znacznej częścd nauczyciele s tu 
diujący. G rupa 'ta sitanowi ponad 60°/o 
czytelników  — nauczycieli. Kolejne g ru 
py czytelników it'o nauczyciele przed
szkoli (ok. 16®/tt) oraz szkół zawodowych 
<6®/o). Nauczyciele szkół podstawowych, 
przedszkoli i szkół zawodowych stano
w ią podstaw ową część (ponad 80®/o) czy
telników  bibliotek pedagog*icznyoh. W ska
zuje to, że zbiory bibliotek fachowych 
służą głównie doskonaleniu zawodowemu 
osób zajm ujących się nauczaniem  począt
kowym, podstawowym  i zawodowym. 
M ają natom iast niew ielki udział w czy
telnictw ie nauczycieli szkół średnich.

Nauczyciele szkół średnlich, tj. liceów 
ogólnokształcących, zawodowych i tech 
ników  stanow ią zaledwie 8®/o czytelników 
bibliotek pedagogicznych. Można wiięc 
przyjąć, że biblioteki pedagogiczne m ają 
niew ielki udział w doskonaleniu zawo
dowym niauczyCleli, którzy w ychow ują 
i kształcą przyszłą initeliigencję. Być mo
że jest tak  dlatego, że poziom kwalifi
kacji nauczycieli zatrudnionych w li
ceach i teichnikaah jest, a  przynajm niej 
być powinien, wyższy aniżeli nauczycie
li szkół pozostałydh. Stąd nauczyciele 
ucżący w srkolach śi-edinich m aią m niej
sze potrzeby podnoszenia kw alifkacji niż 
ich koledzy z przedszkoli, szikół podsta
wowych i zawodowych. Po drugie — bi
blioteki ■ pedagogiczne o feru ją swoim 
czytelnikom głównie litera tu rę  z zakresu 
nauk  hum anistycznych, a więc mniej 
p rzydatną dla naucT'yc-eli przedm iotów  
tzw. ścisłych w technikach.

Z pi-zedstawionycfh inforimacji w ynika 
wniosek, że ma najbliższą przyszłość za
daniem  bibliotek pediagoeicznych pow in
no być zaJvty wizowanie czytelnicitwa 
wś-^ód naucTycieli, w tym  szczególnie 
w śród nauczycieli s-^kńł średnich. Pow in
ny one podjąć s ta jan ia  nad oferow a
niem  nauczyci'Ploim dużeeo wyboru ksią
żek, w  tym  iin+e-^esuiącyclh nowości. Po- 
wiiPiny też zacbęcpć do czytelnictwa nau
czycieli s/kół średnich, np. poprzez odpra
cowywanie informiacji i zestawów biblio
graficznych, stopowanie metod aud 'ow i- 
zualnycłi itp. Niestety, S'pelnieniie tych

zadań jesit utrudnione. Zaktywizowaniu 
niezbędnych zakupów książek przeszka
dzają isitniejące w arunki lokalowe biblio
tek. Jest to problem  drastyczny na Slą- 
S,ku, choć naieży sądzić, że nie tylko w 
tym  regionie.

Spośród 2J2 filiii bibliotek pedagogicz
nych na teren ie województwa katowic
kiego tylko połowa posiada w arunki, 
które mioiżna uznać za zadowalające. Po
zostałe przypom inają raczej kiepskie 
składy książek aniżeli przytulne sale, w 
których można posiedzieć, wybrać lek tu 
rę, poradzić się bibliotekarki. Są one 
często anitjTreklamą bibliotek i trudno  li
czyć, że nauczyciele zaczną z nich w 
w iększym  stopniu korzystać, o ile sy
tuacja się n ie zmieni.

Drugim problem em  biblliotek pedago
gicznych są kadry. Gromadzenie zbio
rów  fachowych wymaga określonydh 
kw alifikacji, stąd  pracownikojn biblio
tek  pedagogicznych sitawiane są wyso
k ie  wymagania. Powinni oni posiadać 
wyższe wykształcenie, najlepiej pedago- 
giczjne, ukończony kurs specjalistyczny 
lub studium  z zakresu bibliotekoznaw
stw a. W zam ian za to pracownikom  ofe
ru je się niewysokie płace oraz dłuższy 
aniżeli w przypadku nauczycieli i biblio
tekarzy  szkolnych w ym iar czasu pracy. 
W tych w arunkach bibliotekom pedago
gicznym zaczyna brakować pracowników, 
którzy spełnialiby istniejące wymagania. 
Reasum ując — bibliot'^ki pedagogiczne 
m ają niewielkie szanse naw et na u trzy
m anie swej dotychczasowej pozycji, nie 
mówiąc o rozwijaniu działalności i przy
ciąganiu nowych czytelników,^ w  tym  
nauczycieli szkół średnich.

W czasach ogólnego niedostatku pro
blem czytelnictw a nauczycieli i rozwoju 
bibliotek pedagogicznych nie należy do 
pierwszoplano''Arych. Nauczycieli brakuje, 
zawód ten został uznany za deficytowy. 
W kiepskim stanie znajduje się na Śląs
ku wiele, s^kół, wymcjgają one remorjtów 
i modernizacji. Należy założyć, że po
dobna sytuacja w ystępuje w wielu ośrod- 
■kadh kraju. Powstaje jednak pytanie, 
czy mimo to  można sprawę zabezpiecze
n ia rozwoju bibliotek pedagoĘiicznydh, 
a tym  samym doisikonalenia zawodowego 
i czytelnictwa fiauczydieli odłożyć na 
przyszłość? W ydaje się, iż oświata, jak  
każdy problem, wyma^ea kompleksowego 
potraktow ania. Stąd nie można oddczielić 
program u rozwoju szkolniotwa i b ’blio- 
te.k pedagogicznych. O-^nacza to iż n ie
zbędna jest budowa nowych bibliotek, 
podejm owanie rem ontów ob’ektów isihn’e- 
jacych, a także stworzenie w arunków  
płacowych, które umożliwiłyby za+rnd- 
nienie w  nich p^^acowników o wysokich 
kw alifikaciach. Chodzi przecież nie tvlko
o sam ą aktywizację kształcenia nauczy
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cieli, tj. o zwiększenie ich liczby. Ale
o ito, aby w naszych szkołach uczyli lu 
dzie w  pełni wykształceni, zgodnie z w y
mogami zaw artym i m, im. w Karcie N au

czyciela. W arunek ten  może zostać speł
niony jedynie poprzez system atyczne 
doiskonalenie zawodowe d aktyw izacją 
czytelnictwa nauczydieli.

KAZIMIERA ATAMAŃCZUK 
Elbląg

NADZÓR PEDAGOGICZNY 
NAD MŁODYM BIBLIOTEKARZEM

Młodzi nauczyciele — bibliotekarze, tak 
jak  inni pracownicy pedagogiczni w p la
cówkach ośw iatow ych/ podlegają ocenie 
zawodowej w ciągu trzecih la t pracy. 
Ocena, jak  wiadomo, poprzedza ew en
tualne m ianowanie na nauczyciela adep
ta  kierunku pedagogicznego. Zobowiiąza- 
n i są oni przygotowywać się do zajęć 
w form ie pisem nej, tzn. przedkładać 
konspekty zajęć lekcyjnych. Problem  ten  
nie jest zupełnie w yjaśniony, jeśli cho
dzi o bibliotekarzy szkolnych i pedago
gicznych. Jedni i drudzy podlegają oce
nie, a  jej k ry teria  do niedaw na były n ie
znane ani dyrektorom , and nadzorowi pe
dagogicznemu. Postęp w tym  k ierunku  
uczynili pracownicy ODN-ów, opracow u
jąc we własnym  zakresie porady hospi- 
tacyjne dla nauczycieli, nauczycieli me
todyków  i dyrektorów  szkół, np. Zielona 
Góra — „Biblioteka szkolna, wybór prze
pisów, poradnik hospitacyjny”, 1985. 
Zmieniło to nieco sposób spraw ow ania 
nadzoru pedagogicznego nad  biblioteką 
szkolną, zwłaszcza od czasu, kiedy wesz
ło w życie „Zarządzenie M inistra Oświa
ty  i W ycłiowania” z dn ia 13 m aja
1983 r.

Obecnie coraz częściej prowadzone są 
hospitacje bibliotekarzy, a kontrola 
1 ocena ich działalności usługowo-peda- 
gogicznej oparta jest w dużej mierze na 
wytycznych zaw artych w „Program ie 
przysposobienia czytelniczego” oraz su
gestiach nauczyciela-m etodyka do s-praw 
bibliotek szkolnych. Nie przestrzega się 
w  zasadzie obowiązku pisania konspek
tów  przez młodego bibliotekarza, w yłą
czywszy sytuacje, w  których w ystępuje

jako dydaktyk, prowadząc zajęcia biblio
teczne. Przegląd ak t osobowych nauczy
cieli bibliotekarzy p>otwierdza w ystępu
jące zaniedbania w pracy podstawowego 
madzoru pedagogicznego — u dyrekcji 
szkół. Zapisy w „Arkuszaoh spostrzeżeń" 
oraz w  nowszej „Inform acji o przebiegu 
pracy nauczyciela” dowodzą powierz
chowności obserw acji jego pracy, doty
czą bowiem najczęściej potw ierdzenia 
ilości wypożyczeń biblioiteczinych, odno
tow ują im prezy biblioteczne. Zdarza się 
też, że zapis mający stanowić inform ację
o jego działaniu, bywa skrócony odpi
sem spraw ozdania złożonego przez bi
bliotekarza do protokółu rady pedago
gicznej. Jest to  oczywiście duże niepo
rozumienie, które zwykło ,się tłum aczyć 
nieporadnością metodyczną, częściej n ie- 
iznajomością obowiązującej tecliniki p ra 
cy bibliotecznej. W tych ogólnikowo n a j
częściej sporządzanych adnotacjach jest 
widoczny b rak  istotnego elem entu oceny 
zawodowej nauczyciela — u c h w y c e 
n i a  i s i e n s o w n e g o  z a p i s u  j e 
g o  r o z w o j u  o s o b o w e g o .  A taki 
wymóg sugeruje ty tu ł arkusza „Infor
m acja o przebiegu pracy nauczyciela”. 
In terp retacja  sensu zapisu okresowych 
uw ag o pracy młodego nauczyciela w ska
zuje na skonkretyzowanie tych sfer dzia- 
łaniia pedagogicznego i organizacyjnego, 
które go n iejako autoryzują. Złożony 
charak ter pracy bibliotekarza wym aga 
nieco innego rodzaju sprawowania kon
tro li i nadzoru, niż ten, który dotyczy 
nauęzycieli przedmiotów, czyli hospita
cji. Ten rodzaj kontroli zazwyczaj wy
stępuje na  zajęciacih bibliotecznycłi p ro-
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wadzonych przez nauczydiela biblioteka- 
raa. Ale dydaktyka to zaledwie część 
organicznych obowiązków bitolioibekarza. 
Inine jego działania, takie jak  grom adze
nie zbiorów, opracowywanie, udostępnia
nie, propaganda, w ym agają O'd spraw u
jących nadzór — analizy dokumentów, 
obserw acji uczestniczącej, sondażu ucz
niów i nauczycieli, jeśli chodzi o sp raw 
ność świadczonych usług czytelniczych, 
ich kompetentność. Uwzględnienie tych 
czynników daje w m iarę obiektywną 
ocenę przydatności pedagogicznej biblio
tekarza. W ich zestawieniu konspekty 
pisane przez bibliottekarza, ich ’ bez
względne egzekwowanie przez dyrekto
ra, w ydają się rzeczą drugorzędną. Zbyt
nie sform alizowanie wymogu, podobnie 
jak  i jego elim inowanie, nie sitanowią 
poizytywnycih składników sterow ania roz
w ojem  nauczyciela. Nie dopuszczając ra 
czej alternatyw y — przygotowywania 
się do zajęć na piśmie przez rnlodego 
bibliotekarza lub nie, odpowiadamy 
twierdząco. Jednakże odm ienna sytuacja 
pedagogiczna bibliotekarza, , odmienne 
w arunki i zakres organizowanego proce
su dydaM yczno-wychowawczego i opie
kuńczego, izwraca uwagę na konieczność 
prowadzenia go indywidualnie. Jedynym  
ze sposobów postępowania adaptacyjne
go może być przykład zastosowany w 
Pedagogicznej Bibliiotece Wojewódzkiej 
w Elblągu. Nowo zatrudnieni nauczycie
le i bitoliołtekarzie zobowiązani są w e
w nętrznym  zarządzeniem do praktycz
nego i teoretycznego podnoszenia swoich 
kw alifikacji. Obligowani tym  samym do 
samokształcenia, samodzielnie opracowu
ją czitery temsity w ciągu roku, będące 
rem iniscencją początkowych doświadczeń 
pedagogiczno-bibliotekarskich. Sformuło
wane tem aty, przydziielane do opracowa
nia młodym bibliotekarzom, m ają cel 
diagnostyczny. Chodzii o rozpoznanie dys
pozycyjności zawodowej młodego p^-a- 
cownika na  konkretnym  etapie zawanso
w ania zawodowego. Opracowywany te 
m at odnosi się zazwyczaj do wielu sfer 
jego działalności, w których biblioite- 
karz w określonym  stopniu i zakresie 
w ykorzystuje Iteoreityczlnia wiadomości w 
praktyce, a praktyczne spostrzeżenia po
tra fi odnieść do odpowiednio sform uło
wanych uo'gólnień naukowych. Przydzie
lając bibliotekarzowi p''acę p ’'semną za
kłada się ponadto kształtowanie intuicji 
pedagogicznej, refleksu. Problem  zaw ar
ty  w  tem ecie pracy skłania go do roz
w ijania spostrzegawczości, analiz i uogól

nień sytuacyjnych, wnioskowaLnia. Po
tw ierdzają to  przedłożone dotychczas 
prace, obejmujące między innymi tem a
tykę:

1. Pojęcie czytelnika trudnego w kon
tekście doświadczeń i litera tu ry  pedago
gicznej.

2. C harakterystyka w ybranej grupy 
czytelników z uwzględnieniem m otywa
cji czytelniczych.

3. Funkcjonowanie zbiorów historycz
nych w  bibliotece; stan, s truk tu ra , uw a- 
r'unkowanie sitopnia poczytności.

4. Użytkownicy inform acji bibliotecz
nej, zasięg tem atyczny i stopień wyko
rzystania.

5. W ykorzystanie czasopism przez n au 
czycieli i uczniów — uwarunkow-ania 
stopnia poczytności.

Przyitoczony zestaw tem atów  był prze
znaczony do opracowania przez kilku bi
bliotekarzy. W przydziale indywidualnym  
.praktykuje się takie redagowanie tem a
tów, z których każdy następny ko'nty- 
nuuje i pogłębia określony problem  ba
dawczy, osadzony w  sferze pedagogicz- 
no-b:bliotekarskiej. Ciekawsze opraco
w ania prezentowane są na szkoleniu ra 
dy pedagogicznej. Jest to  początek rze
czywistego udziału nowego pracownika 
w  doskonaleniu zawodowym praco^wni- 
ków biblioteki. Zgromadzone i omówio
ne z zainteresowaną osobą prace, to 
nie tylko ewidentny dowód troski o jego 
postępujący rozwój jako nauczyciela bi
bliotekarza. To także znakomity m ate
riał inform acyjny dla dyrektora, kom u
nikujący O' aktywnych i pasywnych stro 
nach działalności bibliotecznej w p la
cówce. Świeżość spojrzenia nowego p ra 
cownika na poszczególne ogniwa pracy 
biblioitecznej i poszukiwanie związków 
łączenia tych ogniw z pozostałymi w 
szkole, mogą stać się pomocne dyrekto
rowi w poszukiwaniu efektywnych roz
w iązań organizacyjnych i m erytorycz
nych placówki.

Adaptacja młodego biblioitekarza w  po
jęciu współczesnym powinna oznaczać 
przysposabianie do udziału w interdys
cyplinarnym  procesie dydaktycznym, do 
intensywniejsizej roli wychowawczej 
i opiekuńczej. Przyjęcie takiego założe
n ia wymaga jednocześnie m odyfikowa
n ia  form pracy nadzoru pedagogicznego 
V/ kierunku przyspieszenia okresu adap
tacji i ' osadzania młodego nauczyciela 
bibliotekarza, praktycznych wdrożeń w 
realm  zawodowe ze znamionami jego po
stępu pedagogicznego.



BOGUMIŁ KORNIAK 
PZG Lubldn

LITERACKIE FASCYNACJE 
NIESŁYSZĄCYCH

Rola książki, a szczególnie możność 
czytania jej ze zrozum ieniem  — w śro 
dowisku inw alidów  słuchu — określa nie 
tylko am bicje ku ltu ra lne  niesłyszących 
lecz w  sposób oczywisty w zm aga potrze
bę tw orzenia odpowiednich w arunków  
w zrostu aktywności czytelniczej osób 
upośledzonych słuchowo.

M am żywo w  pam ięci w izytę grupy 
ludzi niesłyszących w  jednej z lubelskich 
bibliotek publicznych. To w łaśnie tu, w 
tym  bezpośrednim  zetknięciu z książka
mi, w  pełnym  serdeczności kontakcie 
z bibliotekarzem  — u ludzi głuchych — 
zaobserwować można zdum iew ającą cie
kawość książki, śmiałość sięgania do 
poszczególnych egzem plarzy i natu ra lną  
chęć ich wypożyczenia.

To zadziw iające zjaw isko przeczy 
wszelkim  opiniom  o rzekomej niem oż
ności czytania ze zrozum ieniem  przez 
osoby głuchoniem e od urodzenia.

Oczywiście, m ożliwie najwcześniejsze 
rozbudzanie zainteresow ań książką, póź
niejsza praca z czytelnikiem  w ym agają
cym specjalnej troski i pokonyw anie roz
licznych barie r nie należą do rzeczy ła t
wych.

Ale praw dą też jest, że np. w spółczes
ne środki przekazu — telewizja, prasa, 
różnorodne w ydaw nictw a sprzy ja ją  tej 
pracy, czynią ją  -bardziej pożyteczną dla 
g’̂ uchego, który obok korzystania z niej 
również korzysta z innych usług i p ro 
pozycji różnych ośrodków kultury  dla 
niesłyszących; KM PiK-i, kina, imprezy 
estradow e i inne.

In teresujące są poczynania bibliotek 
publicznych oferujących swoje usługi na 
rzecz ludzi z trudnościam i mowy i per- 
cep-’ii.

W łaśnie w  czasie tego pierwszego spot
kanie; z książką w  siedzibie biblioteki 
zaskoczony byłem ową ..eksplozją” ak 
tyw ności c7ytelniczej ludzi raczej skłon
nych do obojętności wobec słowa druko
wanego. aniżeli skorych lub wykazu i a- 
cyi’h autentyczną potrzebę obcowania 
z literaturą .

„Nie jest kalectw em  głuchoia uszu  
kiedy rozum  s ły s z y . . . ”

Nie ulega najm niejszej w ątpliwości, że 
biblioteki publiczne, dzięki posiadanym  
zasobom piśm iennictw a oraz m ateriałom  
audiowizualnyrh, mogą i po trafią  spros
tać potrzebom  tej grupy użytkowników 
stosując różnorodne form y ich aktyw iza
cji psychicznej i umysłowej.

Inspirow ane (od kilku miesięcy) przez 
Klub K ultury  PZG i F ilię Biblioteczną 
n r 28 w  Lublinie specjalne zajęcia czy
telnicze z grupą 20 osób głuchych i głu
choniemych (od urodzenia) ukazują duże 
możliwości pełnego w łączenia się inw a
lidy słuchu w  norm alną działalność czy
telniczą tej biblioteki.

Każdy kto m a możność korzystania 
z usług w spom nianej filii bibliotecznej 
z łatw ością zauważy szeroki w achlarz 
propozycji dla dzieci, młodzieży i doro
słych, odczuje w ym ow ną ku ltu rę  usług 
świadczonych przez ten  am bitny zespół 
bibliotekarek.

Z rozm achem  podejm uje się tu  dzia
łan ia na  rzecz niepełnospraw nych niew i
domych i glucihciniemych. Dla tych 
pierwszych filia prowadzi wypożyczalnię 
książek nagranych na kasety lub opra
cowanych system em  B raille’a. Niesłyszą- 
cy biorą tu  udział w  zajęciach czytelni
czych tłum aczonych na język migowy.

Uwzględniając w yjątkow ą złożoność 
w ystępującą w tej pracy (bariera kom u
nikatywności, zubożenie wyobraźni, n is
ki poziom in telektualny i inne'' in icjato
rzy zastosowali tu  specjalne zabiegi, for- 
mv i metody pracy.

Bibliotekarz, uzyskawszy kon tak t z oso
bą niesłyszącą, nie ogranicza się jedynie 
do form alnych jego cech (wiek. zawód, 
płeć, m iejsce zamieszkania), które znaj- 
d 'lia s’e kai cip wypożyc^pń; od^olto- 
w anie tych danych może wystarczyć na 
potrzeby inform acji statystycznych, ale 
nie m a większego w pływu na trafność 
proponowanej lek tury  i skuteczność za
biegów dydaktycznych i w ychow aw 
czych.
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Nic więc dziwnego, że pierw sze spot
kanie bibliotekarzy z grupą niesłyszących 
(głuchoniemych) było dla nich dużym 
przeżyciem, dostarczyło w ielu refleksji.

J a k  rozm aw iać o książkach bez słów?
Ja k  'zaspokajać potrzeby ludzi nie mo

gących tych potrzeb wyrazić w--słowach?
Czy istn ieje możność czytania ze zro

zum ieniem  przez osoby posługujące się 
jedynie zubożonym językiem  gestów?

Z w ieloletniej obserw acji środowiska 
niesłyszących wiem, że istn ieje w  nich 
w ielka, ‘zakodow ana siła sprawcza, k tóra 
wyzwolona m a istotny wpływ na pobu
dzanie i kształtow anie nich postaw 
aktjrwnych, sprzyjających i u ła tw ia ją
cych przyjm ow anie rozlicznych inform a
cji.

Ku m ojem u zaskoczeniu, ludzie, któ
rych znałem  od lat, z zupełną aw ersją 
do czytelnictwa, do których nie trafia ły  
słowa zachęty o codzienny kontak t z li
te ra tu rą , w rękach trzym ali książki jak  
coś najdroższego, coś co może przynieść 
ulgę, zapom nienie u d rę k i . . .

P atrzę na  tw arze, które w yrażają  ra 
dość, optymizm — postaw y jakże inne 
od tych, k tóre la ta  całe obserwowałem  
w ich klubie. Czyżby nie znane były mi 
ich rzeczywiste w artości — granice moż
liwości?

Tymczasem podano inform acje, że do 
biblioteki przybył pisarz wcześniej za
proszony na spotkanie z głuchymi. Obec
ność pisarza głusi zauważyli natychm iast. 
Pokaźnych rozm iarów  broda, w ym owna 
biel włosów, ciepły, życzliwy uśmiech 
wzmogły ciekawość niesłyszących.

A kt rozmowy z pisarzem  tłum aczę do
słownie.
„Kochani! Jestem  W am wdzięczny za 
możność rozmowy z Wami i choć wiem, 
że nie słyszycie moich słów, ja  słyszę 
Was, Wasze w ołanie o przyjaźń, pomoc 
i zrozum ienie . . . ”

O bserw uję rosnące zainteresow anie 
osobą pisarza i słowami, które w ypow ia
da. Dalsza relacja  z odpowiedzialnej p ra 
cy pisarza wyzw ala u głuchych wzmożo
ną ciekawość całego procesu pow stania 
książki, jako końcowego już efektu V y -  
siłku pisarza. Są coraz w yraźniej zafas
cynowani „m ową” pisarza, który jak  
gdyby zintegrow ał się z głychymi, ow ład
nął ich serca mówiąc przy tym  piękną, 
natu ra lną  dykcją (warunek lepszego od
czytywania mowy z ust). P unk t kulm i
nacyjny to próba prezentacji krótkiego 
utw oru poetyckiego, który został w ysłu
chany z uwagą.

Czy rozum ieją słowa poety?
Um iejętność odczytjrwania mowy z ust 

dla wielu głuchoniemych jest bezcennym 
dobrodziejstwem . Jedni czynią to w spo
sób wręcz mistr'70wski, inni nie^o sła
biej. Dla wszystkich jest to konieczność

życiowa. Język migowy nie zna jednak 
rozmaitości stylu. Te sam e znaki służą 
do zwykłej rozmowy jak  i do opowia
dań najwznioślejszych.

Rzeczywista piękność stylu migowego, 
w  moim odczuciu, nie zależy więc od do
boru ozdobnych wyrazów i wyszukanych 
zwrotów, ale od zręcznego, dokładnego 
i plastycznego uw ydatnienia wszelkich 
uczuć jakim i mówca (w tym  w ypadku 
pisarz, literat, poeta) jest owładnięty.

To rzecz szalenie trudna, ale niezbęd
na przy prowadzeniu tego typu zajęć. 
Umiejętność ta  prowadzi do lepszego ro
zum ienia czytanych tekstów, pozwala 
bardziej wyrobionym inwalidom  słuchu 
na rzeczywiste (autentyczne) przeżycia 
literackie.

Taki styl tłum aczeń przyjęliśm y w  n a
szej pracy z czytelnikiem niesłyszącym.

Dalsze obserwacje niesłyszących uczest
ników zajęć czytelniczych dostarczają 
nowych, cennych doświadczeń. Czytając 
z ust pisarza głusi „szeptem” pow tarzają 
całe zdania. Często słyszę norm alną, ci
chą rozmowę głuchych, którzy przecież 
sieblie nie słyszą, ale patrząc na pisarza 
uzyskują łatwość i przyjeńiność powie
lania jego ciekawych słów, zdań . . .  Bu
dzi to we m nie zdum ienie . . .

Em ocjonalne oddziaływanie tekstów  li
terackich może w sposób zupełnie n ie
oczekiwany wpłynąć na rozluźnienie n a
pięcia w całym systemie nerwowym  głu
chego i pobudzić w nim  w ew nętrzne m e
chanizmy wyznaczające jego nową rolę, 
nową aktywność. A może także zaskaku
jącą dla niego samego zdolność rozum ie
n ia tekstów, pomimo że uczucia tego 
nigdy przedtem  osoba ta  nie doznała?

Najnowsze badania psychologów w y
kazują niezależność naszego rozum owa
nia od słowa, które m a zasadnicze zna
czenie dla Intelektualnego rozwoju czło
wieka. Stąd kontrow ersyjne są opinie 
i poglądy jakoby człowiek głuchoniemy 
od urodzenia, nie posługujący się sło
wem, nigdy nie uzyskał zdolności rozu
m ienia tekstów  literackich . . .

Współczesność dostarcza coraz częściej 
niezaprzeczalnych faktów, świadczących
o w ybitnych uzdolnieniach osób upośle
dzonych słuchowo (poeci, m alarze, rzeź
biarze. graficy, w ybitni artyści mimiczni 
itp.). Np. K sawery Prek, Ferdynand K u
raś, Nikifor, liczna grupa niesłyszących, 
zajm ująca się z m iłośnictwa poezją i po
dejm ująca próby literackie, świadczą
o wzroście intelektualnym  josób upośle
dzonych słuchowo.

W skali światowej pięknym  przykła
dem może być Helena K eller — głucho
niema, k tóra dzięki pracy ustawicznej 
nad sobą osiągnęła 'doskonałość intelek
tualną będącą wzorem dla innych.

Ponownie znajdujem y się w  filii b ib 
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liotecznej n a  kolejnych zajęciach czytel
niczych. Tyra razem  biblio tekarki przy
gotowały (skrótowo) opow iadanie H. S ien
kiewicza „H ania” w ram ach „czytania ze 
zrozum ieniem ”. Głusi za jm ują miejsce 
w  krzesłach ustaw ionych półkolem  dla 
lepszego w idzenia tłum acza i osoby czy
tającej.

Zwolniony ry tm  tłum aczenia, możność 
pow tórzeń i kom entarz do słów trudnych 
w  odbiorze m a tu  kolosalne znaczenie dla 
lepszego „przyjęcia” tekstów  przez osoby 
głuche.

Zaciekaw ienie opow iadaniem  rośnie. 
W idoczna jest pełna koncentracja. Jedna 
z osób prosi o w yjaśnienie słow a „błę
k it”, nie mającego odpow iednika w  ję 
zyku migowym. N atychm iast następuje 
w yjaśnienie: niebo bez chm ur, słonecznie, 
piękna pogoda, patrzę w  górę i w idzę 
niebo, niebieskie niebo — to jest także 
„błękit”. W odpowiedzi w idzę gest „rozu
m iem ” i „dziękuję”.

Odczuwam coraz silniej pełne em ocjo
nalne zaangażow anie niesłyszących. A t
m osfera pełnej in tegracji uczuciowej oso
by czytającej, tłum acza i głuchych. I

Jesteśm y św iadkam i fascynujących 
przeżyć literackich osób niesłyszących, 
ziauważalnych w wyrazie ich tw arzy, na  
których łatw o dostrzec m om enty sm ut
ku, radości, innym  razem  łzy, trudny  do 
opisania gest w ew nętrznego bólu.

Czyżby w yjście z enklaw y zubożenia 
ku innem u św iatu?

N iepraw dopodobne. . .
Któż może jednak wiedzieć, jaki jest 

ten  św iat oglądany oczyma ludzi m ilczą- 
czych? Jak  kształtu je  się w  nich św iado
mość postaci, o których m owa w  opo

w iadaniu, ten  splot nastrojów , postaw, 
m otywów i pragnień  urucham ianych 
przez najdrobniejsze naw et w ydarzenia 
książki?

Proces u trw alan ia  się tekstów  lite rac
kich jest u osób głuchoniem ych procesem 
długim, w ym agającym  ogromnego w y
siłku, ale przede w szystkim  życzliwej po
mocy zainteresow anych, ludzi o głębo
kim  poczuciu odpow iedzialności za losy 
słabszych, rodziny, przyjaciół, b ib lio teka
rzy, działaczy PZG (pracowników k u ltu 
ry) i innych.

Z wdzięcznością m ów ią dziś głusi o o r
ganizowanych d la nich spotkaniach czy
telniczych, o rozm owach z pisarzam i,
0 im prezach literackich  z udziałem  poe
tów niesłyszących, o czułości obsługują
cych ich w bibliotece pań ,.o  okazywanej 
im  tu na  każdym  kroku serdeczności.

A rtystyczne przeżycia niesłyszących 
użytkowników  biblioteki, korzystających 
z książek z taką  sam ą radością jak  lu 
dzie norm alni, mogą łatw o obalić w szel
kie w ątpliw ości i zastrzeżenia pełno
spraw nych w  tej m aterii.

Z 20 osobowej grupy niesłyszących 
uczestników  zajęć czytelniczych już 15 
osób korzysta system atycznie z usług 
w spom nianej filii bibliotecznej, m imo jej 
oddalenia od centrum  miasta.

Jean  V anier — w swoich bogatych m y
ślach o ludziach biednych m ówi: „Trzeba 
nauczyć się słuchać ludzi, którzy nie mó
wią. Trzeba odkrywać rany i potrzeby 
człowieka, rozszyfrować jego krzyk. Nie 
tylko słuchać, ale rozumieć. Nie osądzać
1 potępiać, lecz odpow iadać n a  krzyk, 
k tóry  do nas dociera ..

MARIAN WALCZAK

PIERWSZA POWOJENNA KONFERENCJA 
BIBLIOTEKARSKA W POLSCE

Zbliża się szczególna rocznica w  dzie
jach b iblio tekarstw a polskiego, jaką bę
dzie siedemdziesięciolecie istnienia Sto
w arzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Z tej

okazji ukaże się zapew ne w iele okolicz
nościowych artykułów , refleksji nad zna
czeniem i kształtem  Stow arzyszenia w 
przeszłości i w  przyszłości. N iektóre będą
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pewnie syntetyczne inne ukazujące dzia
łalność tej zasłużonej, organizacji biblio
tekarskiej w procesach rozwojowych, 
niektóre zaś tylko przyczynkarskie. Ten 
w łaśnie artykuł autor chciałby poświęcić 
jednem u tylko w ydarzeniu historyczne
mu, a więc będzie to artykuł o charak
terze przyczynkarskim .

Wśród w ielu w ydarzeń w  polskim ży
ciu bibliotekarskim  to, które autor w y
brał za przedm iot niniejszej wypowiedzi, 
posiadało dla powojennego rozwoju bi
bliotek i działalności bibliotecznej w iel
kie znaczenie. Rzecz dotyczy bowiem 
pierwszej powojennej konferencji okrę
gowych w izytatorów  bibliotek, jaka  od
była się w  dniach 2i - 27 października 
1945 roku w Pabianicach. W pięć m ie
sięcy zaledwie po zakończeniu drugiej 
wojny św iatow ej, gdy Polska leżała 
w gruzach i praktycznie rozpoczynała się 
organizacja polskiego życia społecznego, 
nie zabrakło także spotkania polskich b i
bliotekarzy, poświęconego najbardziej 
aktualnym  'problem om  związanym z od
budową i rozbudową sieci bibliotek 
szkolnych i powszechnych. Wygłoszone 
wówczas referaty  stanow iły swoiste pro
gram y w ytyczające drogi rozwojowe 
podstawowych sieci . bibliotecznych w 
kraju, na  których chciano rozw ijać oś
w iatę i masowe czytelnictwo dla sprag
nionego słowa polskiego społeczeństwa, 
a także likw idować analfabetyzm .

W porządku obrad tej pierwszej histo- 
ryczjiej konferencji znalazły się spraw o
zdania ze stanu posiadania bibliotek 
i zbiorów ówczesnych okręgów szkol
nych: lubelskiego, poznańskiego, m azur
skiego oraz ciekawsze inform acje z po
zostałych okręgów szkolnych.

N atom iast program owe referaty  o cha
rakterze zasadniczym w ygłosili: Adam 
Łysakowski o „Roli biblioteki i bibliote
karza w  Polsce współczesnej”, Ksawery 
Swierkowski o „Zabezpieczaniu księgo
zbiorów poniemieckich i podworskich  
i sprawie ich zużytkow ania”, Zofia Hry
niewicz o „Najbliższych zadaniach w  za
kresie organizacji bibliotek powszech
nych”, Em ilia M arkiewicz-Białkowska
o „Bibliotece szkolnej w  całokształcie 
akcji bibliotecznej”, W anda Dąbrowska
o „Organizacji kształcenia pracowników  
bibliotecznych”, Kazimierz W ojciechow
ski o „Bibliotekach powszechnych a or
ganizacji ośw iaty dorosłych” oraz Broni
sława W ajszczukowa o „Święcie książ
k i”. Ponadto o różnych isprawach mówili 
również: Józef Grycz o spraw ie ustawy 
biblioitecTTiPi i projektach organizacji 
w ładz oświatowych, Ju lia  Robakiewicz
o spraw ach finansowych, Alodia Gryczo- 
w a o Oddziale Dawnej Książki, Czesław 
G utry o C entralnej Składnicy Książek, 
Franciszek Sedlaczek o pomocy technicz

nej dla bibliotek i Antoni Ławiński o or^' 
ganizacji opieki nad akcją biblioteczną 
prowadzoną przez poszczególne inspekto
raty  szkolne i kuratoria.

Ciekawostką może być fakt, iż konfe
rencja odbywała się w świetlicy fabryki 
Krusche-Ender “w Pabianicach.

W konferencji uczestniczyły następują
ce osoby: Jan  Adamski — Białystok, Wa
cław A luchna — Olsztyn, Jan  Augusty
n iak  — Łódź, Jadw iga Bekowa — W ar
szawa, profesor A leksander B irkenm ajer
— Poznań, Teodor Błachowiak — Toruń, 
Genowefa Dulębina — Kraków, Stefan 
Dziubak — W a'szawa, Karol Dziduszko
— W arszawa, Józef Grycz — Warszawa,* 
Alodia Gryczowa — W arszawa, Czesław 
G utry — W arszawa, Zofia Hryniewicz — 
W arszawa, Józef Janiczek — W arszawa, 
Kazimierz Jasiulaniec — Gdańsk, S tan i
sław K ijak — Rzeszów, Józef Kołodziej
czyk — W arszawa, Czesław Kozioł — 
Katowice, Antoni Ław iński — Łódź, 
Emila M arkiewicz-Białkowska, F ranci
szek M ierniczak — Poznań, Adam Łysa
kowski — W arszawa, prof. Paw eł Ry
bicki — Katowice, Kazimierz Rzepecki
— Kielce, Ju lia  Robakiewicz — W arsza
wa, Franciszek Sedlaczek — W arszawa, 
S tanisław  Sierotw iński — Kraków, K sa
w ery Swierkowski — W arszawa, Edward 
Stubiedo — Wrocław, Bronisława W aj
szczukowa — Lublin, Kazimierz W ojcie
chowski — W arszawa, Eugenia M alinow
ska — Kraków, Jan  Czapliński — K ra
ków, Eugenia Kopcińska — Kraków.

Pozwoliłem sobie przedstaw ić może 
zbyt długą listę osób uczestniczących 
w  tej historycznej, pierwszej powojen
nej konferencji, ale wszystkie te osoby 
były w ierne bibliotekarstw u do końca 
życia. Większość z tych osób już nie ży
je i należy do pokolenia, które stworzyłb 
podstaw y całego polskiego powojennego 
bibliotekarstw a, a w działalności Stow a
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich odcisnę
ło swoje generacyjne, niepow tarzalne 
piętno. Wiele z nazwisk wyżej w ym ie
nionych w historii b ibliotekarstw a regio
nalnego należy do filarów  działalności 
bibliotecznej la t pięćdziesiątych i sześć- 
dziesiątyc h.

Omawiana, przypom inana dziś histo
ryczna konferencja świadom ie naw iązy
w ała i sta ra ła  się kontynuować przedwo
jenne spotkania bibliotekarskie. P ierw - 
STia taka k 'nfe-encja odbyła się bowiem 
w  roku 1935 w  W arszawie i była poświę
cona stanowi bibliotek oświatowych 
w  Polsce międzywojennej oraz działal
ności bibliotek samorządowych.

Druga konferencja w okresie II Rze
czypospolitej odbyła snę w Czatkowioach. 
P rzedm iotem  zainteresowań jej uczestni
ków były doświadczenia zagraniczne
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w działalności bibliotecznej, zwłaszcza 
rozw iązania szwedzkie. Efektem  tej kon
ferencji stały się wykazy książek zaleca
nych dla bibliotek szkolnych, d la których 
żądano od 20 do 25®/o rab a tu  w stosun
ku do cen katalogowych.

Na trzeciej konferencji w  1938 roku 
w  H rubieszowie om awiano organizację 
sieci bibliotecznych oraz zasady w spół
pracy bibliotek gm innych i powiatowych.

I w reszcie n a  ostatniej konferencji, tuż 
przed w ybuchem  drugiej w ojny św iato
wej, w m aju 1939 roku w Komiańczy roz
w ażano problem y zw iązane z obniżką ce
ny książek w  celu ich masowego upow 
szechnienia — łudząc się jeszcze nadzie
ją, że do w ojny św iatow ej nie dojdzie.

Uczestnicy konferencji w  Pabianicach 
św iadom ie przeto nawiązjrwali do roz
w oju polskiego b ib lio tekarstw a okresu 
międzywojennego.

Na gruzach zniszczeń m aterialnych 
i s tra t m oralnych za najw ażniejsze pro
blemy pierwszych miesięcy pokoju nesto
rzy polskiego b ib lio tekarstw a uznali;
— nakreślenie roli bibliotek i b ibliote

karstw a w  Polsce według nowych za
sad ustrojowych,

— określenie zadań i obowiązków biblio
tek  w  organizacji oświaty dorosłych,

— uszczegółowienie najbliższych i n a j
ważniejszych zadań w zakresie orga
nizacji bibliotek powszechnych,

— spraw y kształcenia bibliotekarzy,
— problem y zw iązane z zazbezpiecze- 

niem  księgozbiorów opuszczonych 
i porzuponych.

Były to w tedy spraw y pierw szorzędnej 
wagi. Uczestnicy konferencji musieli roz
strzygnąć, od jakiego szczebla należy 
rozpocząć zakładanie bibliotek i doszli 
do wniosku, że od bibliotek pow iato
wych, które z kolei w inny inicjować 
pow staw anie bibliotek gminnych. Dysku
sja  nad opłatam i bibliotecznym i dopro
w adziła do wniosku, iż wpływ y z opłat 
są niew spółm iernie m ałe do potrzeb i że 
należy odstąpić od pobierania opłat za 
wypożyczenie książek — trak tu jąc  tę za
sadę jako pow ojenną zdobycz bibliote
karstw a. Po raz pierwszy w ypłynęła tak 
że spraw a uposażenia bibliotekarzy, ko
nieczności zakazu handlu  książkam i uży
wanymi, zagadnienia rejestracji pow sta
jących bibliotek, opracow ania s truk tu ry  
sieci bibliotecznej.

Po latach, z punktu  w idzenia dzisiej
szego historyka, uderzają swoją dojrza
łością wygłoszone referaty  programowe, 
dalekowzroczne, perspektsrwiczne, z tra f
nością proponowanych rozważań.

Adam Łysakowski, który mówił o roli 
biblioteki i b ib liotekarza podkreślał pod
staw ową rolę książki w upow szechnia
n iu  kultury. Tw ierdził on, iż książka 
„ . . .  posiada rzadką i charakterystyczną

zdolność powszechnego oddziaływ ania na 
ludzi: w  każdym  miejscu, o każdej po- i 
rze, bez żadnych dodatkowych urządzeń, 
a zwłaszcza bez obecności drugiego czło- i 
wieka, k tóry  by m usiał jako podm iot ; 
działania inicjow ać proces czytelniczy 
i nim  kierow ać”. Domagał się stw orzenia 
sieci bibliotek publicznych, dostępnych ; 
powszechnie każdem u obywatelowi, za- j 
równo w m ieście ja k  i na  wsi. Uważał i 
bowiem, że biblioteki publiczne m ają  do 
spełnienia rolę dziejow ą i są koniecznoś
cią historyczną. W skazywał na  koniecz
ność budow ania bibliotek naukowych, 
bez których żadna twórczość naukow a 
nie jest możliwa. Szczególną ro lę  p rzy
pisyw ał doradcom  bibliograficznym. 
Twierdził, iż tylko na  bazie książki i roz
w iniętej sieci bibliotek publicznych 
i naukowych można rozw ijać powszechny 
system  w ychow ania narodowego doro
słych, dzieci i m łodzieży. Tego zrozum ie
nia, niestety, b raku je  w  w ielu kręgach 
społecznych a naw et wśród decydentów 
jeszcze dziś. W skazywał na  rolę biblio
tek  w upraw ianiu  masowego sam okształ- I 
cenią. Były to napraw dę m ądre postu la
ty, gdyż jeszcze dziś naw et pew ne sza
cowne instytucje tw ierdzą, iż można 
upraw iać sam okształcenie â naw et bu
dować system inform acyjny 'w  społeczeń
stw ie bez udziału bibliotek i bib lio teka
rzy. Po raz pierw szy w skazyw ał Łysa
kowski na konieczność grom adzenia do
kum entów  życia społecznego, a więc na 
problem , który nie został umasowiony 
ani rozw iązany do dzisiaj.

W anda Dąbrow ska w swoim referacie 
w skazyw ała na trak tow anie bibliotek pu 
blicznych jako żjTwych w arsztatów  p ra 
cy z człowiekiem, a nie tylko jako in 
stytucji przechowujących, gromadzących 
i upowszechniających książki. Podkreśla
ła w ielkie znaczenie staw ian ia wym agań 
zawodowych zatrudnionej kadrze, - doce
nian ia praktyki zawodowej, system atycz
nego doskonalenia zawodowego kadr za
trudnionych w  bibliotekach, określała 
typy i form y kształcenia wychodząc z za
łożenia, iż dla w ypełnienia zadań biblio
tecznych nieodzowne jest średnie w y
kształcenie bibliotekarskie. Twierdziła, iż 
prem iow anie i ocena pracy powinny być 
uzależnione od całokształtu działalności 
b ib liotekarza i jego wyników w upow 
szechnianiu i pracy oświatowej.

W propozycjach W andy Dąbrowskiej 
znalazły się takie, z których nie wszyst
kie przez ponad 47 la t zostały zrealizo
wane.
Do takich propozycji należały:
— przygotow anie sztabu w ykw alifikow a

nych nauczycieli bibliotekarstw a,
— opracowanie i w ydanie wszelkich m a

teriałów  pomocniczych do prow adze
n ia w ykładów  i ćwiczeń,
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— opracow anie tekstów  dla psychotech
nicznych badań kandydatów  do za

wodu bibliotekarskiego.
Nie zrealizowano też w  pełni propozycji 
W andy D ąbrowskiej dotyczącej zagw a
ran tow ania bibliotekarzom  takiego upo- 
sażejiia, które zapewniałoby w  dosta
tecznej m ierze niezbędne w arunki ku l
tu ralnej egzystencji, zapew niało tej g ru 
pie zawodowej należyte m iejsce w  h ie
rarch ii pracowniczej, co powinno być 
czynnikiem  przyciągającym  do zawodu 
bibliotekarskiego w artościow e młode siły 
i w  ten sposób zapobiegającym  przym u
sowej, aczkolwiek niechętnej, ucieczce 
pracowników  bibliotek do innych zawo
dów.

W koncepcji W andy D ąbrow skiej bo
wiem bibliotekarz m iał być nie tylko 
m ądrym  rzem ieślnikiem , ale przede 
wszystkim poważnym, odpowiedzialnym  
pracow nikiem  służby społecznej, który 
powinien kierow ać się nie tylko um iło
w aniem  narzędzi swojej pracy, czyli 
książek, ale także, a może przede wszyst
kim, człowieka, którem u pow inien słu
żyć, a nie tylko go obsługiwać.

Pozostałe refera ty  i wypowiedzi posia
dały doraźny charak ter i m ają  już tylko

w ym iar historyczny, adekw atny do sy tu
acji biblio tekarstw a w  roku 1945.

W ydaje się, że kiedy dziś toczą się 
przeróżne dyskusje w różnych gremiach, 
dotyczące niespraw ności bibliotek i po
ziomu kadry  bibliotecznej, w arto  w ró
cić do niektórych propozycji, k tóre po
jaw iły  się już w  roku 1945, a jeszcze nie 
doczekały się realizacji. Zbliżająca się 
rocznica działalności Stow arzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich upow ażnia do przy
pom nienia nieco zapomnianych, aczkol
w iek obfitujących w  w iele ciekawych 
koncepcji i pomysłów, historycznych już 
dziś, bibliotekarskich konferencji, spot
kań i dyskusji.

Zapoczątkowała je  właśnie, przjrpom- 
n iana powyżej, pierw sza pow ojenna kon
ferencja b ibliotekarska w  Pabianicach 
w  październiku 1945 roku.

A ktualne zagadnienia bibliote
karskie. P ierw sza pow ojenna 
konferencja okręgowych w izyta
torów  bibliotek w dniach 24 - 27 
października 1945 roku w  P ab ia
nicach. N akładem  M inisterstw a 
Oświaty. W arszawa 1946, s. 144.



z DZIAŁALNOŚCI IFLA O

IFLA ZWIĘKSZA SZEREGI. W ciągu 
minionych dziewięciu la t M iędzynarodo
wa fed erac ja  Stowarzyszeń i Insty tu 
cji B ibliotekarskich zwiększyła szeregi 
członkowskie o 67®/o. Na koniec 1986 r. 
zrzeszała ona 177 stowarzyszeń i organi
zacji bibliotekarskich, 859 instytucji i 188 
indywidualnych osób, czyli łącznie 1224 
członków ze 122 krajów , w tym 82 roz
w ijających się. W  ram ach federacji 
funkcjonują 53 grupy zawodowe (głównie 
sekcje i okrągłe stoły), w których z w y
boru lub nom inacji działają 442 osoby.

GŁÓWNE PROGRAMY IFLA. Ja k  już 
inform owaliśmy (Bibliotekarz 1985 n r 11), 
IFLA patronuje realizacji sześciu głów
nych program ów  fachowych. Część z nich 
jest już poważnie zaawansowana. Posta
nowiono, że dwa z nich — Powszechna 
R ejestracja Bibliograficzna, (UBC) i Mię
dzynarodowy Form at MARC (IM) — zos
taną od początku bieżącego roku połą
czone pod nazw ą Powszechna R ejestra
cja Bibliograficzna i M iędzynarodowy 
Form at MARC (UBCIM). Biuro tego no
wego program u mieści się w Bibliotece 
Brytyjskiej w  Londynie. O postępach 
w realizacji prac inform ować będzie uka
zujący się już kw arta ln ik  „International 
Cataloguing”.

POWSZECHNY DOSTĘP DO PUBLIKA
CJI W NRD. W listopadzie 1986 r. od
była się w Berlinie narada  na tem at re 
alizacji program u IFLA w zakresie pow
szechnego dostępu do publikacji {IIPA). 
Zorganizował ją  tam tejszy Kom itet 
W spółpracy z IFLA. Około 60 uczestni
ków narady zapoznało się z referatam i 
na tem at kształtow ania zbiorów biblio
tecznych, roli różnego typu bibliotek 
w rozwoju nauki i techniki, wypożyczeń 
bibliotecznych, zastosowań reprografii 
w  pracy bibliotek oraz budow ania sieci 
bibliotecznych. Uczestnicy narady zapoz
nali się również z głównymi założenia
mi i problem am i związanymi z realizacją 
tego ważnego program u. Przy okazji 
w arto poinformować, że z rozwojem te

go program u wiążą również nadzieje 
k ra je  trzeciego św iata. W 1986 r. podob
ne narady odbyły się bowiem m.in. 
w  Nigerii, Chinach i Sri Lance.

Na podstawie „UAP N ew sletter” n r 9

JAK ORGANIZOWAĆ NARADY W 
SPRAWIE UAP? Poradnik na ten tem at 
opracowany został przez kom itet progra
mu Powszechna Dostępność Publikacji. 
Inform uje on o założeniach program u,
0 roli narad  w spraw ie jego realizacji
1 o problem ach, które powinny być pod
czas nich omawiane. Poradnik rozpow
szechniany jest bezpłatnie przez UNESCO 
(7 Place de Fontenoy, 75700 Paris).

„IFLA Journal” 1986 n r 4

PORADNIK DO KATALOGOWANIA W 
TRAKCIE PUBLIKACJI. Jedno z posta
nowień m iędzynarodowej narady w sp ra
wie katalogow ania w  trakcie publikacji 
dotyczyło opracowania poradnika dla in
stytucji i organizacji zajm ujących się pu
blikowaniem  w ydaw nictw  i działalnością 
bibliograficzną. Poradnik  taki, zatytuło
wany „Guidelines for Cataloguing-in-Pu- 

/  blicatioin” oipracoiwała Doroithy Andeinsioo. 
Jest on również dostępny bezpłatnie w 
UNESCO.

„IFLA Journal” 1986 n r 4

STANDARDY DLA BIBLIOTEK UNI
WERSYTECKICH. Międzynarodowe nor
my dla bibliotek uniwersyteckich opra
cowane w Sekcji Bibliotek Uniwersytec
kich i innych Uniwersalnych Bibliotek 
Naukowych IFLA ukazały się w 1986 r. 
jako dziesiąty zeszyt IFLA Professional 
Reports. Publikacja zaw ierała dziesięć 
norm  w zakresie zadań bibliotek, zarzą
dzania nimi, usług, zbiorów, personelu, 
urządzeń, budżetu i finansowania, zasto
sowań nowoczesnych technik, przecho
wywania! i konserw acji zbiorów oraz
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w spółpracy z innym i instytucjam i. K sią
żeczka ta, zatytułow ana „Standards for 
U niversity Libraries” i oznaczona ISSN 
0168-1931 oraz ISBN 90-70916-13-4, kosz
tu je  15 guldentów  holenderskich i dos
tępna jest w siedzibie IFLA (IFLA H ead
quarters, POB 95312, 2509 CH The H a
gue).

„IFLA Jou rnal” 1986 n r ,4

Św i a t o w y  s p i s  b i b l i o t e k  d l a
NIEWIDOMYCH. Wykaz bibliotek dla 
niewidomych opracowany w Sekcji Bi
bliotek d la Niewidomych IFLA i w yda
ny jako jedenasty zeszyt serii IFLA Pro- 
lessional Reports zaw iera m ateria ł ze
brany  w  drodze ankiety przeprowadzonej 
w  latach 1983 - 84. Służyć on powinien, 
zgodnie z intencjam i wydawców, przede 
w szystkim  instytucjom  zajm ującym  się 
p rodukcją i dystrybucją publikacji dla 
niewidomych i niedowidzących, ale uży
teczny jest również dla bibliotek jako 
pomoc w  w ym ianie m iędzybibliotecznej. 
H asła ułożone są alfabetycznie według 
krajów , te zaś ułożono alfabetycznie w 
poszczególnych kontynentach. „Interna
tional Directory of Libraries for the 
Blind” oznaczony jeisit ISSN 0168-1931 
oraz ISBN 90-70916-14-7 i kosztuje 22 
guldeny holemderskie. Dostępaiy jest omi 
również w siedzibie IFLA.

„IFLA Jou rnal” 1986 n r 4

MIĘDZYNARODOWY WYKAZ NARO
DOWYCH BIBLIOGRAFII RETROSPEK
TYWNYCH. W rezultacie kilkuletnich 
prac prowadzonych w Sekcji Bibliografii 
IFLA przez M. Beaudiquez powstał mię
dzynarodowy spis narodowych bibliogra
fii retrospektjrwnych, w ydany w 1986 r. 
jak .0  zeszyt 35 w  serii „IFLA Publica
tions”. Zaw iera on ułożone w  kolejności 
alfabetycznej według państw  aktualnie 
w ydaw ane bibliografie retrospektyw ne 
w ydaw nictw  książkowych, czasopism lub 
publikacji urzędowych. Wykaz można 
zakupić w  w ydaw nictw ie K. G. Saur, 
Postfach 71 10 09, D-8000 Munich 71 za 
64 m arki zachodnioniemieckie. Cena dla 
członków IFLA wynosi 48 DM.

„IFLA Jou rnal” 1986 n r 4

PRZEWODNIK PO ZBIORACH MAP 
W ŚWIECIE. Drugie wydanie „World 
Directory of Map Collections” ukazało 
się w 1986 r. jako 31 tom serii IFLA 
Publications. Opracowany on został pod 
auspicjam i Sekcji Bibliotek Geograficz
nych na podstaw ie zebranych kw estio
nariuszy. Zaw iera on spis 670 kolekcji 
z całego św iata, opatrzony indeksem 
i esejem wstępnym. Zastosowano w nim  
porządek alfabetyczny nazw państw  w 
języku angielskim. Przew odnik dostępny 
jest w  w ydaw nictw ie K. G. Saur w Mo
nachium  w cenie 88 m arek zachodnio- 
niemieckich. Członkowie IFLA korzysta
ją  z 25-procentowego rabatu.

„IFLA Journal” 1986 n r 4 
(StK)



PRZEGLĄD 
PIŚMIENNICTWA
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BOGDAN NIEBISZ 
Warszawa

O CZYM INFORMUJE „INFORMATOR 
BIBLIOTEKARZA I KSIĘGARZA”

„Staraniem  redakcji jesit doprowadzeinie „IBiK” do postaci 
informaltora niezbędinego w praktyce zawodowej biblioteka
rza i księgarza”.
(Inform ator Bibliotekarza i Księgarza 1987 — z noty Od 
W ydawnictwa)

Przeglądając „Inform ator Bibliotekarza 
i Księgaiza 1987’' zaistanawiam się, co się 
bardziej dew aluuje: inform acja czy pie
niądze. Zacznijmy od pieniędzy. Od r. 1982 
cena „Inform atora” wzrosła z 40 do 285 
zł (ponad 700‘>/o). Nie s^dzę, by ta  pod
wyżka była przejaw em  jakiejś w yjątko
wej zachłanności wydawcy (Stowarzysze
nie Bibliotekarzy Polskich), jest praw do
podobnie odzwierciedleniem obowiązują
cych cen za usługi poligraficzne, papier 
itp. W dzisiejszych czasach oficyna, któ
ra  chce „wyjść na swoje” lub przynaj
mniej nie stracić, musi podnosić ceny 
swoich publikacji. Oczywiście, nie może 
tego robić w nieskończoność. Jest pewna 
granica, której przekroczenie jest począt
kiem końca danej publikacji — spadek 
zainteresow ania powoduje zm niejszenie 
nakładu i wzrost ceny jednostkowej, co 
z kolei sprawia, że grono nabywców 
znów maleje, nakład zostaje zmniejszony, 
rosną koszty usług poligraficznych, cena 
jednostkowa skacze w górę, nabywców 
jest coraz mniej, spada nakład, koszty 
druku ro sn ą . . .  itd. Zakończenie nie jest 
dla wydawcy przyjemne.

Mogę się mylić, ale obawiam  się że 
„Inform ator Bibliotekarza i Księgarza” 
w obecnym w ydaniu jest bliżej końca niż 
początku takiej w łaśnie drogi ku prze
paści. Nie sądzę, by poza nieliczną grup
ką hobbystów ktoś kupował jeszcze 
„IBiK” prywatnie. Proszę mi nie w m a
wiać, że dziś bibliotekarze z z a s a d y  
nie kupują literatury  fachowej, bo m a
ją  w  pracy służbowe egzemplarze. Ku
pują, kupują. Tyle że w ybierają to, co

jest im potrzebne, to, co jest przydatne, 
interesujące. Zresztą kto m a „Inform a
to r” w pracy? siedmiotysięczny nakład 
(podobno z trudem  sprzedawany) na kil
kadziesiąt tysięcy bibliotek — to prze
cież kpina.

Przejdźm y od pieniędzy do inform a
cji.

Zdecydowana większość m ateriałów  
zamieszczonych w „Inform atorze” na 
r. 1987 ma charak ter tylko i wyłącznie 
dokumentacyjny, przy czym trzeba pod
kreślić, że jest to z reguły wyrywkowa, 
przypadkowa dokum entacja tego, co 
działo się w r. 1985 (czasem jeszcze 
wcześniej), a więc dwa la ta  temu. Nie 
da się ukryć, że inform acje zamieszczane 
w „Inform atorze bibliotekarza i Księga
rza” są w znacznej mierze inform acjam i 
zdewaluowanymi.

Na początek mamy „Kronikę wydarzeń 
w  r. 1985 związanych z bibliotekami i in
form acją naukow ą”. K ronika rejestru je  
takie inform acje, jak  dokładne daty ze
brań Komisji Koordynacyjnej Zespołu 
Bibliotek Społeczno-Ekonomicznych w 
r. 1985 {choć nie mówi, po co kom isja się 
zbierała), odnotowuje w jakim  miesiącu
1985 r. M inisterstwo Nauki rozsyłało do 
bibliotek pism a w spraw ie egzaminu dla 
bibliotekarzy dyplomowanych (choć tru 
dno zgadnąć, kogo to po 2 latach może 
obchodzić), pom ija milczeniem wiele 
ważnych wydarzeń.

Następne działy dokum entacyjne to 
„Laureaci współzawodnictwa o najlep
szą bibliotekę w gminie” i „Ogólnopol
skie konkursy czytelnicze”. W przypadku
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żadnego spośród trzech odnotowanych 
konkursów  czytelniczych n ie tylko nie 
poinform owano, jak i był plon itych im 
prez, ale nie podano naw et liczby lau 
reatów . Nic dziwnego, skoro zamieszczo
ne inform acje o konkursach w  rzeczy
wistości są obszernym i fragm entam i ich 
założeń (zmieniono tylko — zresztą nie 
zawsze konsekw entnie — czas przyszły 
na przeszły). P ełną rzetelną i treściw ą in 
form ację podano jedynie o zorganizow a
nym  przez SBP konkursie spraw  orga
nizacyjnych, które nikogo nie interesują. 
Są natom iast najw ażniejsze fak ty  — 
łącznie z wykazem  laureatów  i w ska
zaniem  źródeł, w  których na tem at kon
kursu  można doszukać się szczegółów.

K olejna część kron ikarska „IBiK ” 
to dział „W ydarzenia m iędzynarodowe 
związane z książką i bibliotekam i w  1985 
i 1986 r.,” zaw ierający m .in:

— kronikę w ydarzeń związanych z b i
bliotekam i i inform acją naukow ą, k tóra 
w brew  tytułow i działu rozpoczyna się 
w  zam ierzchłym  już r. 1984, a  koń
czy faktycznie w  r. 1985,

— interesujące spraw ozdanie z 51 
K onferencji IFLA w  .Chicago, którego 
rozszerzona w ersja  ukazała się wcześniej 
w  „Przeglądzie Bibliotecznym ” (1986 n r 
2) — o czym „IBiK” nie inform uje,

— artykuł o dorocznych M iędzynarodo
wych Targach Książki w  W arszawie, do
tyczący chyba im prezy z r. 1986 (tej in
form acji nie podano), a zaw ierający n ie
co spisanych na gorąco refleksji o „uda
niu się” targów  oraz k ilka ciekaw ostek 
z la t wcześniejszych.

W dziale „Insty tucje doradcze i opie
kuńcze w  spraw ach książki” (czy mogą 
być instytucje „w spraw ach” ?!) czytel
nik „Inform atora” n ie znajdzie in form a
cji n a  tem at składu, zadań czy kom pe
tencji żadnego z licznych przecież ciał 
kolegialnych działających w  sferze książ
ki, n ie znajdzie ani ich adresów, ani 
num erów  telefonów. Może przeczytać je 
dynie artyku ł stanow iący przegląd n ie
których prac Narodowej Rady K ultury  
w r. 1985 (m ateriał interesujący, ale dziś 
już historyczny, pow inien ukazać się na 
początku 1986 r. w prasie b ib lio tekar
skiej) oraz krótkie spraw ozdanie z trzech 
odbytych w  r. 1985 posiedzeń P aństw o
wej Rady Bibliotecznej.

Dział „Stowarzyszenia fachowe polskie 
i m iędzynarodow e” zaw iera tylko infor
m acje o SBP i S tow arzyszeniu K sięga
rzy Polskich (SKP). Nie pomyślano, by 
podać w ażne dla środow iska i często po
szukiw ane inform acje ^choćby nazw iska 
przewodniczących, adresy i num ery 
telefonów) o licznych regionalnych 
i ponadregionalnych organizacjach zw ią
zanych z książką. W brew tytułowi dzia
łu nie wspom niano naw et o żadnej or

ganizacji m iędzynarodowej. Cenne i po
trzebne są w ykazy w ładz naczelnych 
SBP i SKP, adresy ogniw terenowych 
i nazw iska ich przewodniczących (braku
je  jedynie num erów  telefonów). Rozu
miem  potrzebę dokum entow ania dzia
łalności obu organizacji w form ie kroni
ki. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, 
że d la kronikarza poczynań Zarządu 
Głównego SBP w ażniejsze jest, kto przy
był na  jak ie zebranie, niż cel i efekty 
tego zebrania, w ażniejsze są rytuały, 
ciągłe pow tarzanie, kto jak ą  funkcję peł
ni, niż rzeczowa inform acja.

I tak  np. kronika ZG SBP odnotowuje, 
że 28 VI w  spotkaniu z sekretarzem  Ra
dy Państw a „uczestniczyli przedstaw icie
le Prezydium  ZG (S. Kubów — przewod
niczący, J. Lewicki — I W iceprzewodni
czący, A. Jopkiewicz — sekretarz gene
ralny)”, nie m a natom iast ani słowa
o celach, przebiegu i wynikach rozmów. 
K ronika odnotow uje im iennie pięciooso
bow ą delegacje SBP do rozmów (3 VII) 
z przedstawicie, kam i Narodowego Komi
te tu  IFLA z NRD, nie raczy natom iast 
wspomnieć, po co i o czym przedstaw i
ciele S tow arzyszenia z Niem kami rozm a
wiali. Dalej kronika odnotowuje, że 18 
IX  odbyło się pierwsze i(w ogóle? po 
w ojnie? w  kadencji?) posiedzenie Komi
sji W ydawniczej, ale zam iast inform a
cji nad czym radzono i co postanowiono 
(chpćby w  stosunku do „IBiK”), otrzy
m ujem y wiadomość — kto nie w ierzy 
niech spraw dzi — że „uczestniczący 
w  zebraniu  kol. A. Jopkiewicz wręczył
B. Sordylowej pismo powołujące ją  na 
przewodniczącą kom isji”. K om isja Wy
daw nicza nie jest jedyną kom isją SBP. 
15 XI ukonstytuow ała się K om isja S ta
tystyczna, a najw ażniejszą inform acją, 
jak ą  z tej okazji odnotowuje kronika, 
jest fakt, że w pracach komisji „nadal 
uczestniczy A. Jopkiewicz”. Sensacja go
ni sensację. Oto 12 XI „Sekretarz gene
ra lny  A. Jopkiewicz uczestniczył w  u ro 
czystym posiedzeniu Rady Naukowej 
C entralnej Biblioteki Rolniczej”, a 18 
X I (to też wiadomość z kroniki Zarządu 
Głównego Dodbyła się „uroczystość z oka
zji 40-lecia WBP w  Rzeszowie z udzia
łem sekretarza generalnego SBP”. Wśród 
tych rew elacji m arginalnie po trak tow a
no K rajow y Zia^d Delegiaitów SBP i na
w et nie wspom niano o jego dorobku. 
Nie tylko skromniejsze, ale i treściwsze, 
napisane z większą troską o odzw iercie
dlenie rzeczywistej działalności i w łaści
w ie opracowane redakcyjnie są kroniki 
poszczególnych okręgów SBP.

N astępny dział dokum entacyjny „Infor
m atora” to wykaz bibliotekarzy odzna
czonych z okazji Dnia Działacza K ultury  
w  r. 1986 i nieco dalej dw udziestokilku- 
stronicowy (!) m ateria ł »Sprzedaż w y
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daw nictw  i innych artykułów  w  księgar
niach „Dom Książki” w 1985 r.«. Nie 
wiem, ile osób w  r. 1987 in teresu je się 
w ynikam i sprzedaży książek dw a la ta  
wcześniej, sądzę natom iast, że naw et je 
żeli jest tych osób w  Polsce około tuzi
na, to i tak  inie w arto  sobie nim i zaw ra
cać głowy, bo na pewno sam e już daw 
no zdążyły w inny sposób zaspokoić swo
ją  ciekawość.

Dział „Nagrody i rocznice literack ie” 
o tw iera zwięzła inform acja o Nagrodzie 
L iterackiej SBP z r. 198^ po czym n a
stępuje m ateria ł dotyczący Nagrody L i
terackiej SKP. Po to, by poinform ować, 
że w r. 1985 nagrodę księgarzy otrzym a
ła H alina Auderska, przypom niano za 
poprzednim  rocznikiem  „IBiK” tradycje 
nagród księgarzy, streszczono dokładnie 
przebieg konkursu z r. 1984. Nieco dalej, 
ale wciąż w  ram ach działu „Nagrody 
i rocznice literack ie” (słowo daję!) opu
blikowano artykuł Prace magisterskie  
księgarzy, którego autor pokusił się o ta 
kie rew elacje jak : „Studia wyższe dla 
pracujących podobnie jak  studia stacjo
narne dla niepracujących kończą się n a 
pisaniem  pracy m agisterskiej oraz jej 
obroną, tj. egzaminem, po którego złoże
niu absolw ent uczelni wyższej otrzym uje 
ty tu ł m agistra”. Myślę, że po tej infor
macji czytelnik „Inform atora” jest już na 
odpowiednim  poziomie intelektualnym , 
by mógł zapoznać się z wykazem  lau re
atów nagród polskich i zagranicznych za 
twórczość literacką i publicystyczną 
w 1985 r.

Pisząc krytycznie o „Inform atorze” nie 
chcę zdyskredytować tej publikacji, k tóra 
zaw ierą przecież także m ateriały  ważne 
i potrzebne. T rzeba tu  odnotować: Dni 
i obchody ogólnokrajowe i m iędzynaro
dowe, w ybór przepisów, praw nych dla b i
bliotek, inform acje na tem at egzaminów 
dla bibliotekarzy dyplomowanych, p rze
gląd polskiej lite ra tu ry  fachowej, wykaz 
ważniejszych czasopism zagranicznych 
z zakresu księgarstw a, wykaz polskich 
słowników bibliograficznych od czasów 
najdaw niejszych do r. 1985, rocznice li
terackie 1987, indeks tem atów  z roczni
ków „IBiK” 1956 - 1987, Jak  widać, nie 
jest tego mało. Obawiam  się jednak, że 
m ateria ły  te giną wśród różnego rodzaju 
odrzutów, którym i „IBiK” jest obficie 
nafaszerow any i które skutecznie od
stręczają od tej publikacji.

O drębnym  zagadnieniem  jest strona 
redakcyjna „Inform atora”. Redakcji b ra 
ku je chyba nie tylko koncepcji, ale 
i cierpliwości, by dopracować poszcze
gólne m ateriały, wycisnąć z nich hekto
litry  wody, zmusić autorów  do w nikliw 
szego po traktow ania tem atów, nadać ca
łości jednolity  kształt. Na razie „IBiK” 
spraw ia w rażenie skrzynki pocztowej, do 
której każdy w rzuca co mu się podoba. 
W ydaje się, że deklarow ane w nocie Od 
W ydaw nictw a, a zacytowane na w stępie 
tego artykułu, sta ran ia  o doprowadzenie 
„IBiK” do postaci inform atora niezbęd
nego w  praktyce zawodowej biblioteka
rza i księgarza” są jeszcze dalekie od 
realizacji.

SZTUKA DLA DZIECKA”

Jednym  z pierwszych postulatów , o r
ganizowanego w Poznaniu od 1974 roku. 
B iennale Sztuki dla Dziecka, było powo
łanie do życia pism a w yspecjalizow ane
go w  problem atyce twórczości adresow a
nej do dzieci i młodzieży. W odczuciu 
bowiem nie tylko samych twórców, ale 
pedagogów i badaczy, zajm ujących się 
lite ra tu rą  dla dzieci, teatrem , film em  czy 
plastyką, problem atyka ta  była raczej 
nieobecna na  łam ach prasy kulturalnej, 
lub tralctowana przez n ią nader okazjo
nalnie. Ale oto dzięki Ogólnopolskiemu 
Ośrodkowi Sztuki dla Dzieci i Młodzie
ży w  Poznaniu, z końcem roku, pojaw ił 
się na  rynku czytelniczym od daw na po
stulow any tytuł. Jest nim, w ydaw any 
w  Poznaniu, dwum iesięcznik teoretyczno- 
-krytyczny „Sztuka dla Dziecka".

Pismo m a charak ter interdyscyplinar
ny. W polu jego w idzenia znajdu je się 
więc lite ra tu ra  dla dzieci i młodzieży, 
film, teatr, plastyka, muzyka, twórczość 
radiow a i telew izyjna. Głównym adresa
tem  dwum iesięcznika są twórcy oraz in- 
sityibucje lairitystyczne, dziiiałające w obsza
rze sztuki dla dziecka, ale także szkoły, 
biblioteki, a naw et co św iatlejsi rodzi
ce. Obok szkiców krytycznych i artyku
łów ukazujących aktualny stan posiada
n ia poszczególnych dyscyplin twórczości, 
dwum iesięcznik publikuje oryginalną 
twórczość adresow aną do młodych od
biorców, om ówienia krytyczne i recenzje, 
sylwetki w ybitnych twórców i wywiady. 
W każdym  z num erów  „Sztuki dla Dziec
ka” czytelnik znajdzie też przegląd w y
darzeń krajow ych i zagranicznych, zw ią-
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zany z poszczególnymi dyscyplinam i i ro 
dzajam i twórczości.

„Sztuka dla Dziecka” jest jedynym  
w  k ra ju  pism em  o tej tematyce. W ydaje 
się więc, że pow inny się nim  zaintereso
wać przede w szystkim  biblioteki. A to

między innym i także ze względu na re 
latyw nie niski nak ład : 3000 egzem plarzy 
dwumiesięcznika. Cena: 90 zł.

S.B.

K O MU N I K A T Y

NARADA POŚWIĘCONA DZIAŁALNOŚCI 
BIBLIOTEK ZAKŁADOWYCH

W dniach 10 -11  listopada 1986 r. 
w Bibliotece Publicznej m. st. W arszawy 
odbyła się narada, poświęcona działal
ności b ibliotek w  zakładach pracy. Ucze
stniczyli w  niej instruk torzy  większych 
wojewódzkich bibliotek publicznych, b i
bliotekarze z zakładów  pracy a tak 
że przedstaw iciele: M inisterstw a K ultury  
i Sztuki — m gr K rystyna K uźm ińska 
■oraz In sty tu tu  Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej — m gr Andrzej 
Zieliński i m gr Janusz Durlik.

Przebieg narady  był następujący:
— przedstaw iona została inform acja

o stanie bibliotek zakładowych w  W ar
szawie i działalności Oddziału ds. Biblio
tek Zakładowych i Szpitalnych Działu In 
strukcyjno-M etodycznego Biblioteki P u 
blicznej m. st. W arszawy;
— w ykład n a  tem at „Rola bibliotek za 

kładowych w  upowszechnianiu czyte ln i
ctwa robotników w św ietle najnow szych  
badań” wygłosili m gr Andrzej Zieliński 
i m gr Janusz D urlik;

— m gr K rystyna K uźm ińska i m gr 
P io tr Bierczyński z M iejskiej Biblioteki 
Publicznej im. L. W aryńskiego w Łodzi 
przedstaw ili p ro jek t „Wytycznych M ini
stra  K ultury  i Sztuki w spraw ie działal
ności i organizacji bibliotek zakłado
w ych” ;
— uczestnicy narady  hospitowali cztery 
w arszaw skie biblioteki w  następujących 
zakładach pracy: Państw ow e Tory Wy
ścigów Konnych, C entralny Związek 
Spółdzielni Mleczai'iskich, Zakłady Radio
we im. M. K asprzaka oraz M inisterstw o 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

W toku dyskusji wymieniono doświad
czenia i uwagi dotyczące funkcjonow ania
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bibliotek zakładowych oraz bpieki m ery
torycznej wojewódzkich bibliotek pu
blicznych nad tymi placówkami.

Wypowiedziano się za przyjęciem pro
jektu „W ytycznych. . . ” i przekazaniem, 
po zatwierdzeniu, do poszczególnych m i
nisterstw  oraz wojewódzkich bibliotek 
publicznych za pośrednictwem  wydzia
łów kultury  urzędów wojewódzkich.

W celu wdrożenda „W ytycznych..*” 
postulow ano:

— utworzenię w odpowiednim D epar
tam encie M inisterstw a K ultury i Sztuki 
samodzielnego stanow iska ds. bibliotek 
zakładowych;
' — podjęcie przez wojewodów decyzji
o przekazaniu nadzoru merytorycznego 
nad bibliotekam i zakładowymi w oje
wódzkim bibliotekom publicznym;

— utworzenie' w wojewódzkich biblio
tekach publicznych stanowisk instruk
torów, ds. bibliotek zakładowych (jeden 
instruktor powinien mieć pod opieką nie 
więcej niż 30 placówek);

— zorganizowanie przez M inisterstwo 
K ultury i Sztuki szkolenia dla instruk
torów na tem at w drożenia „Wytycz
nych . . . ” i ustalenia wzorcowych tek
stów aktów prawnych, dotyczących b i
bliotek zakładowych (m. in. regulam i
nów);

—organizowanie systematycznych se
minariów dla instruktorów  ds. bibliotek 
zakładowych;

— opracowanie systemu szkolenia za
wodowego dla pracowników bibliotek 
zakładowych.

Podkreślono także konieczność okresie-, 
nia zasad korzystania przez biblioteki za

kładowe z dotacji Funduszu Rozwoju 
Kultury, zgodnie z art. 34 i 35 Ustawy
0 upowszechnianiu kultury.

Ponadto zaproponowano objęcie biblio
tek  zakładowych statystyką GUS oraz 
w ydanie przez M inisterstwo K ultury
1 Sztuki publikacji dotyczącej bibliotek 
zakładowych, zaw ierającej m.in. przepi
sy prawne, m ające zastosowanie w p la
cówkach zakładowych — a więc „Wy
tyczne w spraw ie działalności i organi
zacji bibliotek zakładowych”, wzorcowy 
regulam in w ew nętrzny i regulam in ko
rzystania z biblioteki, zakres obowiąz
ków i upraw nień kierow nika biblioteki 
zakładowej, „Instrukcję w spraw ie zasad 
ewidencji m ateriałów  bibliotecznych” z 
dnia 15 m aja 1984 r.

W dyskusji wysunięto także wnioski, 
których załatw ienie będzie korzystne 
dla całego środowiska bibliotekarskiego, 
a mianowicie:

— podjęcie kroków w  celu u łatw ienia 
bibliotekom systematycznego zaopatrze
nia w druki biblioteczne, sprzęt i pomo
ce metodyczne;

— przestrzeganie priorytetu zakupu 
klsiążek również dla bibliotek zakłado
wych oraz przydzielanie bibliotekom — 
w m iarę ukazjrwania się książek w opra
wie bibliotecznej;

— przywrócenie przydziału odzieży 
ochronnej dla instruktorów  wojewódz
kich bibliotek publicznych, podobnie, jak 
dla instruktoró^y am atorskiego ruchu a r 
tystycznego (Zarządzenie M inistra K ultu
ry  i Sztuki z dnia 10 października 1984, 
n r 8, poz. 58).

BOGUMIŁA KRASSOWSKA, BARBARA STĘPNIEWSKA 
Biblioteka Publiczna m. st. W arszawy

ZAMBIA URUCHAMIA KRAJOWĄ 
BIBLIOTEKĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Współczesne bibliotekarstwo światowe 
pełne jest w ydarzeń wywołujących w 
nas, od czasu do czasu, głębsze refleksje. 
Do takich niewątpliwie zaliczyć można 
powołanie „Krajowej Biblioteki dla Nie
pełnosprawnych” w Zambii, republice

połudiiiiowo-afrykańskiej, liczącej n ie
spełna 5 min. mieszkańców i zaliczanej 
do krajów  zaniedbanych gospodarczo. 
Według relacji P. Chikwala, kierującej 
biblioteką, placówka ta pomyślana jest 
jako Centrum  i jedyna (tego typu jed-
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nostt'ka w k raju , A celem  jej jeSt zapew 
nienie osobom ndepełnosprawnym  — jak  
podaje ^P. Chikwala — takicśi sam ych 
mażliwości w dostęjyie do inform acji 
i wiedzy, jaJcie posiada ogół m ieszkań
ców.

W zongaiiizowaniu biblioteki, funkcjo
nu jące j w  obrębie Zam 'bijskiej Rady NAe- 
pełnjosprawinych ;(The Zam bia Council 
for the Handicapped), znaczącą ix)lę ode
grały  fundusze prze'kazame m. In. przez 
Stow arzyszenie Niewidom ych K rólew 
skiej W spólnoty Narodów i Norw eską 
A gencję do Spraw  M iędzynarodowego 
Postępu.

W bibliotece wydzielono sześć działów: 
książek drukowanych, brajlowskich, mó
wionych, sprzętu odtwarzającego i audio
wizualnego, a ponadto dział techniczny 
i obsługi studiujących.

Kolekcja działu m ateriałów  brajlow 
skich obejm uje ma razie ty lko  450 ty tu 
łów  z księgozbioru podręcznego, lite ra 
tu ry  pięknej, popularnonaukow ej i dzie
cięcej. Te dość skromaie izasoby wzbo
gacane ^ą literaiturą sprow adzaną z za
granicy  odpowiedirao do napływ ających 
zapotrzebowań. Użytkownikom  poża
rnie jscowym m ateriały  dostarcza się w 
form ie przesyłek pocztowych.

Dziiał książek m ówionych jest obecnie 
w  stad ium  organizacyjnym  i boryka się 
ze zdobyciem i zaopatrzeniem  czj^elni- 
ków w  odpow iednią ilość magnetofonów 
(odtwarzaczy), jako że ten  sprzęt znaj
du je się jeszcze w siferze artykułów  dro
gich 1 tru d n o  dostępnych; ponadto w iele 
osad n ie jest dotydhczas zelektryfikow a
nych.

In teresująco wygląda organizacja i p ro 
fil dz'iałalno'ści agendy odpow iedzialnej 
za pracę z młodzieżą studiującą. Pod

kątem  jej pot/rzeb zbierane są p^mgramy 
studiów , a następnie na ich podstawie 
opracowywane odpowiednie m ateriały  
przystosowane do psychorucłiiowych moż
liwości użytkowników; będą to' najczę
ściej w ydruki brajlow skie i nagran ia 
fragm entów  piśm iennictw a naukowego. 
Istn ie ją  też osobne pomieszozenia dla 
studen'tow, wyposażone w  odpowiedni 
sprzęt techniczny i maszyny do pisania 
(również brajlowskie), co u ła tw ia znacz
nie indyw idualną pracę. Dużą uwagę 
przyw iązuje się do hum anitarnej pomo
cy, którą zdrowii studenci w yśw iadczają 
swoim kolegom, poszkodowanym na 
zdrowiu. Przejaw ia się to najczęściej w 
form ie czytania czy rozpisyw ania nie- 
izbędnych m ateriałów . W spółpraca ta 
przebiega w  zorganizlowainych grupach, 
a chętni do pomocy stow arzyszeni są w  
organizacji w olontariuszy „The V olun
ta ry  Readers Association”.

Z kolei dział tedhniczny uprofilow any 
jest na w ytw arzanie książek n a  potrzeby 
w łasnej biblioteki. Dysponuje też bazą 
do napraw y uszkodzoinych kaset i sprzę
tu  odtw arzającego.

Do korzystania biblioteki upraw nie
ni są niepełnospraw ni oraz osoby z nim i 
spokrew nione lub pełniące funkcje opie
kuńcze, a  dodatkowo: pedagodzy, perso
nel medyczny, studenci i inni zain tere
sowani problem tyką niepełnosprawności.

K rajow a Biblioteka dla N iepełnospraw 
nych, św iadom a swego posłannictw a, 
rozw ija odpowiednio propagandę na rzecz 
spopularyzow ania swojej działalności 
i w yakcentow ania roli książki w proce
sach kształcenia, rozwoju ku ltu ry  i jak  
najszerzej 'pojm owanej rehabilitacji osób 
poszkodowanych na zdrowiu.

FRANCISZEK CZAJKOW SKI 
Wg News 1986, Vol. 17, No 4, N L S, 

The L ib rary  of Congress



LISTY DO REDAKCJI U
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Chciałabym wyrazić Redakcji „Biblio
tekarza” podziękowianie za wydrukowa
nie artykułu  Marii Rell: „Problemy bi- 
blioitek pedagogicznych”. „Bibliotekarz”
1986 nr 7/8, s. 9.

A utorka artykułu słusznie zwróciła 
uwagę na wielorakość funkcji pełnio
nych przez biblioteki pedagogiczne. Nie
podważalna jest funkcja dydaktyczna 
biblioteki, którą w ositatmim czasie, w 
ewiązku z realizacją program u przyspo
sobienia czytelniczego i iinofrmacyjnego 
uczaidów przybiera coraz większe roz
miary. Biblioiteki pedagO'giczne są warsz
tatem  pracy nauczyciela, służą mu ra 
dą i pomocą w rozwiązywaniu proble
mów metodycznych, nierzadko są rów
nież terenem  konferencji i zebrań szko
leniowych rad pedagogicznych. Tzw. „po
średnie” traktow anie w przepisach, jak 
słuszmie określiła to autorka artykułu, 
powoduje powstawanie problemów w 
pracy bibliotek pedagogicznych. W a r ty 
kule wymienione zostały niedogodności 
wynikające z różnic pracy bibliotekarza 
szkolnego i pedagogicznego. Należałoby 
może jeszcze zwrócić uwagę na  dwoistość 
struk tu ry  organizacyjnej fiLii PBW — 
merytoryczne i kadrowe EK5dporządko-

'wanie PBW, natomia‘s!t finansowe wy
działom oświaty i wychowamia.

Coraz trudniejsiza staje się sytuacja 
kadrowa w bibliotekacih pedagogiczinych. 
Insityfcucja ta najczęściej przegrywa w 
konkurencji z biblioteką szkolną lub in 
nymi typami bibliotek. Pozostawienie 
35^godzinnego tygodniowego w ym iaru 
godzin w tej grupie zawodowej nauczy
cieli jest chyba wynikiem niedopatrze
nia ze strony władz oświatowych albo 
zbyit małej, w skali kraju, grupy nau
czycieli bibliotek pedagogiczinych, któ
rzy skutecznie dopominaliby się o zrów
nanie i  ujednolicenie praw  nauczycieli 
pracujących w bibliotekach podlegają
cych M inisterstwu Oświaty i Wychowa
nia.

Wydaje się również, że na  łaniach p ra
sy zawodowej należałoby przybliżyć 
problemy pracy bibliotek pedagogicz
nych. Z dotychczasowej lektury pism fa- 
chowyoh wynika, że artykuły o biblio
tekach pedagogicznych niezbyt często 
goszczą ina łamach czasopism bibliote
karskich i oświatowych. Może zatem 
właściwe byłoby zachęcenie pracowni
ków bibliotek pedagogicznych do prze
kazywania uwag, spostrzeżeń i doświad
czeń pracy zawodowej.



z ŻAŁOBNEJ KARTY

JADWIGA ADAMCZYK
27.08.1906 - 3.09.1986

Dnia 9 w rześnia 1986 roku została pcuchowana na warszawskicih Powązkach 
kustosz dypl. d r Jadw iga Adamczyk, znana co najm niej dwu pokoleniom czytelni
ków Bibiioteiki Publiczinej m. st. W arszawy, jak  też naszym  czytelnikom.

Urodziła się dnia 27.08.1906 w Wars;zawie. Tam  też ukończyła G im nazjum  Zofii 
S ierpińskiej, a  następnie, w 1930 r. — W ydział Humartilsttyczny Uniwersyitetu W ar
szawskiego ze sibopniem m agistra  filozofii w  zakresie historii. K ontynuow ała potem  
na tejże uczelni stud ia  pedagogiczne. W r. 1937 otrzym ała stopień doktora h istom  
n a  podstaw ie pracy: „Europa a Mongołowie w  X III w .” P raca ta została przezna
czona do diruku z zasiłku M m isterstw a W.R.iO.P. W ojna udarem niła to zamierzenie. 
Uległy Iteż znliszczeniu podczas w ojny m ateriały  zebrane przez nią dla In sty tu tu  
Badeń Najnowszej Hilsitoriii p t. „Spraw a polska w polityce carskiej Rosji w  okresie 
W ielkiej W ojny”.

W listopadzie 1945 roku Jadw iga Adamczyk obejm uje Dział S tarych D ruków  
w Bibliotece P,ubocznej m. sit. W arszawy, Księgoizbióf liczący zaledwie kilkanaście 
tysięcy wolum inów, niezwykle jednak  bogaty, zaw ierający liczne unikalne egzem
plarze, zwłaszcza w partiach  pochodzących z kolekcji Jakuba Potockiego, Zygm unta 
Glogera, Bolesława P rusa  — w ym aga zorganizowania po wojnie, po repaitriacja, od 
ipodstaw i skatalogow ania zgodnego ze współczesnymi wymaganiamii nauki. Jadw iga 
Adam czyk oddaje się tym  pracom  ze swą niezwykłą sum iennością i dokładnością. 
Je j s ta ran iem  i na podstaw ie jej usta leń  wychodzd drukiem  już w  1949 r. część I 
„K atalogu starych druków  Biblioteki Publicz)nej m. sit. W arszawy”, zaw ierająca 
(inkunabuły. W kilka lat później — cz. II, polonica XVI w. Rosną jednocześnie k a r
toteki drukarzy, proweniencji, dIus'tratorów.

Drobna, skrom nie ubrana, trochę może naw et nieśm iała, skłonna do usuw ania 
sw ej osoby raczej w cień — prom ieniuje na zespół pracowników Biblioteki nie 
tylko gruntow ną erudycją zawodową, ale też w szechstronną humanistycziną ku ltu rą , 
szerokim  wielojęzycznym oczytaniem, znajomością współczesnych w ydarzeń te a tra l
nych, plastycznych a nade wszystko muzycznych. Alians z m uzyką, naw iązany 
podczas trudnych  la t okupacji, kiedy to — idąc w ślad m atki — udziela lekcji gry 
na  fortepianie, pozostanie już trw ałym  elem entem  jej życia. P rz e z . wszystkie la ta
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— dopóki pazwoli jej na to zdrowie — będzie ją możina spotkać w  każdy piiątek 
w Filharm onii, a także często w  innych salach rozbrzmiiewających poważną muzyką.

Je j ciepły stoisunek do m łodszych kolegów, jej nieprześcigniiona staranność 
w wykonyw anej pracy — zapiszą się (trwale w sercach i um ysłach następnego po
kolenia bibliotekarzy, k tórym  dane było bliżej z n ią  obcować. Pozostanie też n a  
długo w  pam ięci czj^elników, wdzięcznych za rady, wskazówki, opinie.

Zbiory starodruczne zawdzięczają jej nie tylko m erytoryczne opracowanie. Jej 
troska sięga również fizycznego 'stanu zbiorów. Po w ojnie dochodzą pairltie książek 
podworskich, ściąganych ze strychów , z piwnic, przewożonycih przez oso'by pozba
wione elem entarnych wiadom ości na tem at obchodzenia się z książką zabytkową. 
S tan ich bywa niekiedy o p ła k a n y . Jadw iga Adamczyk, darząc je wszystkie maoie- 
rzyńs,ką n iem al trO'ską, powierza ich ra.towanie — nie szczędząc s ta ra ń  i trudów  — 
wyłącznie najw ybitn iejszym  specjalistom : chemikom, mikrobiologom, konserwalto- 
rom -artystom . Odchodząc na em ery tu rę  w  111971 roku, zostawia księgozbiór w y ją t
kowo zadbany, uporządkowany, dalekii od stanu, w jak im  gio tuż po wojnlie objęła.

Cześć jej pamięci.
Jerzy W IEPRZKOW SKI
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