




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

Nr 9 POZNAN ROK L!V

BIBLIOTEKI

BIBLIOTEKI PUBLICZNE 
W ROKU 1986

Rok 1986, mimo że zamkziął się wzro
stem  wskaźników ilustrujących rozwój 
czytelnictwa, był rokiem  trudnym  dla 
bibliotek. Ogromnego wzrostu kosztów 
utrzym ania oraz cen we wszystkich g ru 
pach w ydatków  nie równoważyły nie
wielkie tylko podwyżki budżetów.

Po 'wprowadzeniu finansow ania bi
bliotek z Funduszu Rozwoju K ultury 
nastąpiło kilka lat względnej równowagi 
budżetowej (względnej, ponieważ biblio
tekom od lat brakuje środków na płace, 
nagrody, fundusz osobowy). Od dwóch 
lat jednak biblioteki odczuwały poważ
ne trudności a w  roku ubiegłym sytua
cja finansowa pogorszyła się drastycz
nie.

Wzrost w ydatków  na utrzym anie bi
bliotek był ta k  duży, że w  niektórych 
województwach niewiele pozostało pie
niędzy na zakup zbiorów. Ogromnie 
wzrosły czynsze i to nie tylko w  do
mach pryw atnych (w wielu wojewódz
tw ach 50 - 60®/o bibliotek na wsi znaj
duje się w domach prywatnych) ale 
także w  m iejskich i spółdzielczych, np. 
w Gdyni za 2 nowe lokale, do których 
przeniesiono filie, czynsz wynosi ponad 
1 m in zł rocznie. Większość budżetów 
nie pozwalała na zakup urządzeń A-V 
oraz wyposażenia technicznego, ,a prze
de wszystkim brakowało środków na za
kup książek i p renum eratę czasopism — 
a więc podstawowe narzędzia pracy bi

bliotek. Powtarzające się niedobory środ
ków na płace i awanse, podwyższanie 
uposażeń pracowników bibliotek w dro
dze częstych zm ian siatki płac, unie
możliwia prowadzenie jakiejkolw iek po
lityki płacowej i kadrowej.

S tarania o dofinansowania budżetów 
pochłaniały dużo czasu i energii, przy
niosły jednak korzystne rezultaty  — 
we wszystkich województwach były to 
kwoty co najm niej kilkumilionowe. Gdy
by nie dotacje (FRK, rad  narodowych, 
nadwyżek budżetowych) ogromna w ięk
szość bibliotek m usiałaby zaprzestać za
kupu nowości wydawniczych jeszcze w 
I półroczu. Jednak mimo dotacji w  ro
ku minionym, zakupiono o 850 tys. ksią
żek m niej niż w  roku poprzednim. Wie
le województw zamknęło rok z długami 
wobec Domu Książki i RSW” Prasa 
(prenumerata), co obciąży dodatkowo 
budżety roku 1987. Oprócz zakupu ksią
żek dodatkowe środki przeznaczono na 
remonty, zakup sprzętu, a naw et na 
uzupełnienie wydatków związanych z 
utrzym aniem  pomieszczeń i bieżącą 
działalnością.

Uzupełnianie budżetów dotacjami, 
przyznawanym i w III a częściej w  IV 
kw artale podważa jednak sens plano
wania, uniemożliwia prowadzenie racjo
nalnej gospodarki, a często nie pozwala 
naw et na praw idłow e wydatkowanie 
środków.



Inne trudności w pracy bibliotek, to 
przedłużające się rem onty, ograniczenia 
w zakupie podstawowego sprzętu tech
nicznego i A-V, b rak  urządzeń do po
wielania, zwłaszcza do powielania k a rt 
katalogowych. Sprzęt reprograficzny 
znajdujący się w bibliotekacii —■ to 
urządzenia przeważnie stare i w yeks
ploatowane, do tego na ogół nieużytecz
ne z powodu braku odpovv^iednich pa
pierów, farb  i m atryc. Istnieje także 
wielka potrzeba wyposażenia bibliotek 
w większe ilości prostych i trw ałych 
m agnetofonów kasetowych (krajowe 
magnetofony kasetowe m ają słabe i czę

sto psujące się urządzenia napędowe)
. do słuchania tzw. książek mówionych 
do użytku osób niewidomych i źle wi
dzących.

Wiele bibliotek na wsi było zamknię
tych lub ograniczyło udostępnianie z po- 
v/odu b raku  opału. Dotkliwie odczuwa
no brak druków  bibliotecznych a także 
zaprzestanie przez Bibliotekę Narodową 
przesyłania od półrocza k art katalogo
wych — obie te spraw y powodowały 
duże opóźnienia w opracowaniu zbiorów 
i udostępnianiu ich czytelnikom.

Sieć bibliotec/ina kształtow ała się w 
ostatnich latach następująco:

Lp. Wyszczególnienie 1980 1982 1'984 1986

9442 9730 10000
64S7 6517 6806

23466 .23047 2:3341
205'35 19909 20008

1. Liczba bibliotek publicznych 
z filiam i ogółem
w tym  na wsi

2. Liczba punktów  bibliotecznych 
ogółem
w  tym  na wsi

9315
6466

26538
22'979

W roku 19a'S powstały nowe placówki 
biblioteczne, głównie na wsi (90). W 
m iastach, mimo ogromnych potrzeb, zor
ganizowano tylko i 2 filii, co povv^oduje 
dalsze zwiększanie się dysproporcji 
między rozwojem nowych dzielnic a ich 
wyposażeniem w  placówki kulturalne.

Powstało kilkanaście filii i oddzia
łów udostępniających czytelnikom książ
ki mówione oraz nagrańia m uzyki na 
płytach i kasetach. W ponad 50 biblio
tekach zorganizowano oddziały dla dzieci.

Zwiększyła się nieznacznie liczba 
punktów  bibliotecznych w ogóle (45), 
natom iast na v/si ubyło ich 89, czyli 
m niej niż powstało nowych filii. Trzeba 
się jednak liczyć ze stopniowym spad
kiem liczby punktów  na wsi gdyż, jak 
sygnalizują biblioteki, coraz trudniej jest 
znaleźć chętnych do ich prowadzenia. 
Zwiększa się natom iast liczba punktów  
prowadzonych w m iastach, głównie w 
różnych instytucjach i zakładach p ra 
cy. Z roku na rok rośnie liczba szpitali, 
dolpaów opieki i klubów seniora, w któ
rych biblioteki zajm ują się czytelni
ctwem pacjentów  i pensjonariuszy. W 
roku 1986 biblioteki publiczne prow a
dziły w tych placówkach 160 filii i- oko
ło 420 punktów  bibliotecznych.

Jak  z tego widać sieć bibliotek pu 
blicznych stale się rozw ija i trudno 
jest napraw dę powiedzieć, skąd biorą 
dziennikarze inform acje o załam aniu się 
czytelnictwa, o likw idacji bibliotek,
o zm niejszaniu się liczby książek w bi
bliotekach.

Był kiedyś alarm ujący artykuł na 
ten tem at w „Życiu Warszawy", był już 
w  tym  roku w  „Rzeczypospolitej”, szczy

tu sięgnęła bzdura w  „Sztandaize Mło
dych”, gdzie napisano, że na wsi czyta 
„1 (jeden) procent” mieszkańców, pod
czas kiedy od wielu już lat procent 
czytających mieszkańców wsi lekko 
przekracza 20.

Ile napraw dę jest bibliotek w k raju  
—• trudno powiedzieć, bo dokładnej 
statystyki w'szystkich bibliotek GUS 
nie prowadzi. Oczywiście może biblio
tek być teraz dużo mniej, niż np. 15 lat 
temu. Ale jeżeli w rarńach reform y 
system u oświaty zlikwidowano k ilkana
ście tysięcy m ałych szkół — to co m ia
no zrobić z bibliotekami, które się w 
tych szkołach znajdowały? Przekazano 
je do zbiorczych szkół gminnych, do 
których poszły dzieci z likwidowanych 
szkół. Podobny los spotkał biblioteki 
likwidowanych instytutów  naukowo- 
-badawczych, być może jeszcze innych 
bibliotek prowadzonych przez instytucje, 
które w częstych ostatnio reorganiza
cjach zostały zlikwidowane.

Nie sposób też wytłumaczyć dzien
nikarzom, że punkt biblioteczny, to nie 
biblioteka, że to tylko kilkadziesiąt lub 
sto kilkadziesiąt książek wypożyczonych 
z biblioteki dla wygody mieszkańców 
m ałych wsi i osad oddalonych od bi
bliotek, i że te książki wypożycza spo
łecznie za symboliczną nagrodę, jeden 
z mieszkańców. I że punkt biblioteczny 
istnieje tak  długo, jak  długo jest ktoś 
chętny do jego prowadzenia. A że spo
łeczników na wsi m am y coraz mniej, 
że małe osady coraz bardziej się w ylud
nia ją  — a z drugiej strony bibliotek 
na wsi z każdym rokiem  przybywa — 
więc też i punktów  bibliotecznych jest



tam  coraz mniej. I taka jest norm alna 
kolej rzeczy.

Biblioteki przeżyw ają wiele różnora
kich trudności; w arto pisać o tym w 
sposób naw et i krytyczny, ale kompe
ten tny  i nie w prowadzający w błąd opi
nii publicznej.

Sieć biblioteczna na wsi, mimo że 
stale rozbudowywana jest mało wydajna 
i nie zawsze spełnia swoje obowiązki 
w  stosunku do mieszkańców. Bibliote
ki w iejskie są zbyt często pozamykane. 
Składa się na to wiele przyczyn. Głów
na — to jednoosobowa obsada, co przy 
stale zwiększającej się absencji pracow
ników  i braku zastępstw  zmusza do 
zam ykania bibliotek. Biblioteki zam yka
ne były często ostatniej zimy z powodu 
braku  opału, klęską są także przecią
gające się ponad m iarę remonty. Z tych 
głównie powodów biblioteki były poza
m ykane w województwie kieleckim przez 
ok. 3 tys. dni, a w konińskim- ponad 
3300 — czyli tak  jakby w każdym z 
tych województw przez cały rok nie fun
kcjonowało 12 -14  bibliotek.

Działalność bibliotek ograniczają po
za tym  inne, znane od lat czynniki, 
takie jak ciasnota i niefunkcjonalność 
lokali, brak odpowiedniego wyposaże
nia i sprzętu technicznego, w tym  tak  
niezbędnego jak powielacze do kart ka
talogowych, maszyny do pisania, środ
ki łączności. Nie wszystkie biblioteki 
wojewódzkie m ają teleksy, a bardzo 
wysokie opłaty za korzystanie z te’ek- 
sów zniechęcają _ do ich zakładania. 
Mniej niż 1/3 bibliotek dysponuje te
lefonami, w tym  bardzo mało bibliotek 
wiejskich.

Jak  co roku w bibliotekach prow a
dzono remonty, przenoszono placówki 
do nowych, lepszych lokali, kilka biblio
tek pomieszczono w nowych budynkach 
lub w specjalnie dla nich adaptow a
nych. Bielsk Podlaski otrzym ał nową bi
bliotekę o powierzchni 2000 m-, jedno
cześnie jednak w tym województwie 
średnia powierzchnia biblioteki na wsi 
wynosi tylko 27 m^.

Księgozbiory

Lp. Wyszczegó-nienie 1984 1985 1986
1. Księgozbiór w tomach 

ogółem w tys. 113927 119616 124266
w tym  na wsi 51061 53'628 55865

2. Liczba tomów na 100 
mieszkańców ogółem 307 320 331

3 Liczba tomów zakupionych 
V/ tys. 7391 7503 6657

4 Liczba tomów zakupionych 
na 100 mieszkańców 19,9 20,1 17,7

5. Kwoty wydane na zakup 
książek w tys. zł. ’ 1028275 1310971' 1515719

6. W ydatki na zakup książek 
na 100 mieszkańców w zł. 3039 3527 4035

Jak  widać z powyższego, mimo wzro
stu  kwot wydanych na zakup książek, 
w roku 1986 nastąpił poważny regres 
w  zaopatrzeniu bibliotek w nowości 
wydawnicze. Aż 40 województw zaku
piło m niej książek niż w roku poprzed
nim. W skaźnik zakupu nowości w ro
ku 1'9'35 wynosił 20,1 vol. na 100 miesz
kańców i można było rnówić w tej sy
tuacji o przyzwoitym zaopatrzeniu bi
bliotek w nowe książki. Niestety, w 
roku 1986 spadł on do 17,7 vol. W nie
których województwach sytuacja jest 
a larm ująca, np. w gdańskim wskaźnik 
obniżył się z 22,6 do 13,7, w rzeszow
skim z 24,6 do 14, w lubelskim z 24,8 
do 16,8, w bydgoskim z 22,7 do 16,9. 
Jest to skutek niewystarczających fun
duszy na zakupy. Ogromnie wzrosły ce
ny książek. Średnia cena książki zaku

pionej do biblioteki w ynosiła w  roku 
. L9'85 — 175 zł a w roku 1986 — praw ie 
230 zł. W roku 1985 cena książek wzro
sła o 20®/o, a w roku — już o 31®/o. 
Podwyżki tej nie uwzględniły budżety 
i środki przydzielone na zakup oscylo
wały wokół kwot z poprzedniego roku, 
były niewie''e wyższe, a często naw et 
niższe niż poprzednio. Dotacje przyzna
wane w II połowie roku pomogły bi
bliotekom a'e nie uratow ały sytuacji.. 

Niepokoi jeszcze jeden fakt, a m ia
nowicie ogromna rozpiętość w liczbie 
zakupowanych tomów przez biblioteki 
poszczególnych jednostek adm inistra
cyjnych, wynikająca z decentralizacji 
budżetów i ustalaniu ich wysokości w 
sposób dowolny, zależnie od możliwości 
i uznania władz. W ten sposób w tym  
samym województwie jedne gminy ku 



pu ją poniżej 10 tomów na 100 miesz- 
kańjów , inne zaś 60, 70 a naw et więcej. 
Prow adzi to do zaham owania rozwoju 
księgozoioru w wielu bibliotekach.

Jeżeli chodzi o właściwe zaspokaja
nie potrzeb czytelników oraz kształto
wanie ich gustów i zainteresow ań — 
to oferta wydawnicza nie daje pełnych 
możliwości bibliotekom do wypełniania 
tych zadań. Produkcja wydawnicza nie 
je s t ' zbyt bogata ani szczególnie a tra k 
cyjna. Biblioteki narzekają na brak in
teresujących nowości i zbyt dużą licz
bę wznowień. Bardzo zły w dalszym 
ciągu stan techniczny książek, powodu
jący ich szybkie niszczenie i wycofy
w anie z obiegu oraz niewielki dopływ 
ciekawych pozycji z literatury  pięknej 
sprawia, że ubożeją zbiory beletrystycz
ne dla dorosłych. W ydaje się wiele, nie 
zawsze w artościowej literatu ry  popular
no-naukow ej. W dalszym ciągu nie jest 
dobra sytuacja w dziedzinie produkcji 
książek dla dzieci, jakość ich jest czę
sto bardzo zła, a ceny wysokie. Biblio
teki dalej nie mogą zakupować lektur 
szkolnych. Z powodu niedostatecznych 
funduszów ograniczono zakup kaset z 
nagraniam i książek.

Wszystkie większe biblioteki, oprócz 
książek i czasopism, gromadzą doku
m enty życia społecznego odnoszące się 
przeważnie do regionu związanego z 
działa'nością biblioteki. Są to zbiory 
dość kłopotliwe dla bibliotek, wym aga
jące specjalnego opracowania i przecho
wywania. W ykorzystywane są na oko
licznościowe w ystawy organizowane 
przez biblioteki, korzystają z nich cza
sami naukowcy, m agistranci, młodzież

szkolna, jednak ogólnie wykorzystanie 
ich jest niewielkie, co w części wynika 
prawdopodoonie z niedostatecznej in
form acji o tych zbiorach.

W bibliotekach panuje duża ciasno
ta , i wiele z nich staje przed proble
mem pomieszczenia nowych nabytków. 
Selekcja zbiorów, mimo że stale prow a
dzona, nie rozwiązuje sprawy. Jest ona 
w dalszym ciągu prowadzona zbyt 
ostrożnie, trudno się jednak dziwić bi
bliotekom, ponieważ wokół wycofywa
nych książek zbyt wiele hałasu robią 
środki masowego przekazu i rożne nie
kom petentne komisje społeczne. W 
związku z tym biblioteki dom agają się 
zmiany przepisów dotyczących prow a
dzenia selekcji albo też stałego w ydaw a
nia spisów książek zdezaktualizowanych. 
Książki z bieżącej produkcji w ydaw ni
czej, bardzo często chybione i nie znaj
dujące zainteresowania u czytelników 
nie mogą być traktow ane przez dzien
nikarzy jako dobro kultury narodowej 
i powodować, że niektóre biblioteki bę
dą się zamieniać powoli nie tyle w m u
zea co w magazyny staroci bibliotecz
nych.

Wiele problemów m ają biblioteki z 
opracowaniem zbiorów. Do dawnych 
trudności dołącza się chroniczny brak 
kart katalogowych i innych druków bi
bliotecznych, pogarszająca się jakość 
kadry i coraz mniejsza pomoc insty tu
cji centralnych — m.in. w połowie 
ubiegłego roku Biblioteka Narodowa 
zaprzestała nadsyłania centralnie druko
wanych kart katalogowych.

Nie może też ruszyć spraw a produk
cji dla bibliotek książek w ' tw ardych 
oprawach.

Czytelnictwo

Lp. Wyszczególnienie , 1984 1985 1986
1. Liczba czytelników ogółem 

w tys. 7297 7515 7674
w tym  na wsi 2982 3034 3059

2. Liczba czytelników ogółem 
na 100 mieszkańców 20,0 20,0 20,4

3. Liczba wypożyczeń ogółem 
w tys. 148161 150332 154481
w  tym  na wsi 53242 54200 5531S

4. Liczba wypożyczeń ogółem 
na 100 mieszkańców 400 - 404 411

W roku 1086 biblioteki odnotowały 
59 tys. nowych czytelników, najwięcej 
w  województwie katowickim  — 16,7 
tys., k 0 szalińs'kim — 9,5, szczecińskim
— 8,2, we wrocławskim i radom skim  
po 7 tys. Wzrosła też liczba wypoży
czeń, zwłaszcza w województwach: szcze
cińskim, poznańskim, rzeszowskim.

Biblioteki prowadziły ożywioną dzia
łalność popularyzatorską i oświatową, 
rozwijały współpracę ze szkołami i śro
dowiskiem lokalnym, stosowały nowe 
formy pracy z czytelnikami, a przede 
wszystkim z dziećmi i młodzieżą. 
Uwzględniano w ubiegłorocznej dzia
łalności hasła Międzynarodowego Roku



Pokoju, 40 rocznicę w ydania dekretu
0 bibliotekach. Tradycyjne nasilenie 
imprez odbywało się w Dniach K ultu
ry, Oświaty, Książki i Prasy, w Deka
dzie Książki Społeczno-Politycznej Czło- 
w iek-Sw iat-Polityka, w Miesiącu Książ
ki Rolniczej.

W wielu województwach organizowano 
legionalne imprezy literackie związane 
z popularyzacją tradycji i ludzi regio
nu. Popularyzowano tertiatykę związa
ną z ochroną środowiska naturalnego 
człowieka, w alką z patologiami społecz
nymi.

Oprócz tradycyjnie organizowanych 
w bibliotekach imprez dla czytelników 
prowadzono wiele działań niekonwen
cjonalnych: imprezy literacko-m uzycz- 
ne i teatralne, spotkania z twórcami 
ludowymi, wystawy prac plastyków, 
twórców ludowych i am aiorów, spotka
nia rodzinne, naukę języków obcych, 
imprezy dla ludzi starszych, specjalne 
cykle prelekcji dla m aturzystów  i in
nych.

Coraz więcej bibliotek organizuje 
dostarczanie książek do domów ludzipm 
starym  i chorym oraz niepełnospraw 
nym. Są to jednak działania bardzo 
am atorskie, prowadzone przy pomocy 
harcerzy czy tzw. aktyw u czytelniczego
1 w związku z tym w bardzo ograni
czonym zakresie. Do rozwijania pracy 
z tą grupą ludzi, na ogół bardzo sam ot
nych i m ających bardzo ograniczone 
możliwości uczestnictwa w -kulturze i kon
tak tu  ze światem  zewnętrznym, biblio
teki nie m ają u nas elem entarnych wa
runków. Nie ma w bibliotekach samo
chodów, które mogłyby rozwozić książ
ki do domów, nie ma magnetofonów, 
które powinny być wypożyczane razem 
z kasetami książki mówionej, nie ma 
wreszcie książek drukowanych dużą 
czcionką dla ludzi źle widzących — 
czyli dla ogromnej rzeszy ludzi starych,
0  potrzebie drukowania takich książek 
mówi się u nas od lat, w wielu k ra
jach produkcja tych książek jest nor
m alnym  elementem programów wydaw
niczych. W Polsce wydawcy nie chcą 
przyjąć do wiadomości potrzeb ludzi 
starych i źle widzących, czyli milio
nowej rzeszy potencjalnych czytelni
ków tych książek.

Najlepiej praca oświatowa i wycho
wawcza prowadzona była w bibliote
kach dla dzieci. We wszystkich woje
wództwach realizowano programy akty
wizacji kulturalnej dzieci i młodzieży, 
opracowane wspólnie przez kuratoria
1 wydziały kultury, oraz programy 
przysposobienia czytelniczego i infor
macyjnego. Poprawiła się znacznie 
współpraca bibliotek publicznych ze

szkołami. W bibliotekach dla dzieci ob
serw uje się ożywienie form prac tea
tralnych, żywego słowa — teatrów  poe
zji, grup miłośników języka polskiego. 
Odbyło się bardzo wiele imprez zwią
zanych ze 140 rocznicą urodzin i 70 
śmierci H enryka Sienkiewicza oraz 20 
rocznicę śmierci Jana Brzechwy.

Wzrosło zainteresowanie biblioteka
mi wychowawców grup przedszkolnych. 
Dzieci przedszkolne coraz częściej od
wiedzają biblioteki, w przedszkolach 
zakładane są punkty biblioteczne i or
ganizowane .imprezy dla przedszkolaków.

Biblioteki coraz częściej wychodzą 
ze swoją działalnością na zewnątrz — 
organizują punkty biblioteczne na ko
loniach i w ośrodkach wypoczynku let
niego dzieci i młodzieży, prowadzą za
jęcia i imprezy dla dzieci chorych i nie
pełnospraw nych w szkołach specjal
nych, szpitalach i zakładach, organizu
ją wiele zajęć dla dzieci w okresie ferii 
szkolnych.

W roku IQSe próbowano w  bibliote
kach ożywić działalność Kół Przyjaciół 
Bibliotek. Ogólnie obserwuje się zmierzch 
tej formy działania społecznego, choć 
w niektórych województwach są cieka
we przykłady — np. w województwie 
katowickim  działa 231 Kół zrzeszających 
około 30 tys. członków. W innych wo
jewództwach istnieje po kilkanaście 
kół, choć niektóre z nich bardzo aktyw 
ne — organizują imprezy, wycieczki, 
spotkania, kursy języków obcych, pro
wadzą koła zainteresowań, pom agają w 

’ urządzaniu nowych lokali, donoszą 
książki ludziom chorym, a ze swoich 
składek finansują imprezy, nagrody w 
konkursach czytelniczych, prelegentów.

Podsumowując działalność bibliotek 
w roku ubiegłym najeży podkreślić, że 
dobre wyniki w pracy osiągnęły one 
w coraz trudniejszych w arunkach dzia
łania. Istnieją od lat nierozwiązane 
problemy utrudniające i ograniczające 
działalność bibliotek.

Są to przede wszystkim bariery 
ekonomiczne, ham ujące rozwój bazy bi
bliotecznej: brak środków inw estycyj
nych na budowę nowych bibliotek, na 
wykup domów z rąk  prywatnych, na 
adaptację i kapitalne remonty, naw et 
na zwykłe remonty bieżące. Brakuje 
bibliotekom funduszy na zakup mebli 
i urządzeń. Istnieją także banery  m a
teriałowe — brak na rynku wielu ur,zą- 
dzeń i m ateriałów  lub zakaz ich sprze
daży dla bibliotek. Prowadząc remonty 
biblioteki często muszą zaopatrywać 
wykonawców w m ateriały  i surowce.

Zagrożeniem dla samej istoty funk-



ejonowania bibliotek są ciągłe braki 
środków na zakup i prenum eratę cza
sopism oraz prowadzenie działalności 
oświatowej.

B raki w funduszu płac uniemożli
w iają stosowanie zastępstw  pracowni
ków w czasie urlopów macierzyńskicłi, 
długotrwałych zwolnień i innych, zm u
szając do zam ykania bibliotek, nie po
zw alają na awanse pracowników, na 
w ypłaty nagród kierownikom  punktów  
bibliotecznych.

Istn ieją także hamiilce typu orga
nizacyjnego. Biblioteki tracą  bardzo 
wiele czasu na opracowywanie zbio
rów. Książki opracowuje każda biblio
teka przepisując karty  katalogowe na 
maszynie lub naw et ręcznie. Problem  
opracowania książek pozostawiony jest 
bibliotekom bez żadnej pomocy z ze
w nątrz. Dochodzi do tego stały brak  
druków bibliotecznych w sprzedaży i re 
alizacja zamówień bibliotek w zm niej
szonych ilościach i często z rocznym 
opóźnieniem. Zmusza to biblioteki do

drukow ania form ularzy we własnym 
zakresie, jeżeli m ają takie możliwości, 
a częściej do powielania lub ręcznego 
rysowania form ularzy.

Brak w bibliotekach środków tran s
portu, niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania tych placówek. W związ
ku z tym  biblioteki płacą ogromne 
kwoty za w ynajem  środków lokomocji
— poczta hie chce dostarczac książek 
bibliotekom. U trudniona jest wym iana 
książek w punktach bibliotecznych.

I na  koniec jedna z największych 
plag bibliotekarstw a — fluktuacja kadr. 
Jest ona stałym  elementem działalno
ści bibliotek, zm uszającym do ciągłego 
szkolenia pracowników, przesunięć na 
stanowiskach, zmian w organizacji p ra 
cy. W zależności od sytuacji płacowej 
są okresy mniejszych lub większych 
ruchów kadrowych, jednak od wielu już 
la t niskie uposażenia i brak awansów 
są powodem ucieczki do innych biblio
tek i zawodów lepiej płatnych,

Halina K am ińsku

ZBIGNIEW SŁAWIŃSKI

Biblioteka Uniwersytecka 
w Poznaniu

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE 
PUBLICZNYCH BIBLIOTEK NAUKOWYCH 

W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Z chwilą uzyskania przez Polskę niepodległości publiczne biblioteki naukowe 
rozpoczęły działa ność w struk turach  organizacyjnych z czasów zaborów. Proces 
przejm ow ania tych bibliotek przez samorządy był długotrwały i nie zakończył się 
w latach międzywojennych. Niemniej najvv/iększe, omówione w niniejszej pracy, 
biblioteki były na utrzym aniu władz m iejskich już w pierwszym dziesięcioleciu.

Najczęstszą sta rą  form ą organizacyj
ną publicznej biblbloteki naukow ej było 
utrzym ywanie je j przez Towarzystwo 
Biblioteki Publicznej — a więc czyn
nik społeczny. Na terenie W arszawy

takich tow arzystw  było kilka Połą
czyły się one w 1922 roku, tworząc To
warzystwo Bibliotek Powszechnych w 
Warszawie, które m. in. utrzym ywało 
Bibliotekę Publiczną do 1928 roku. Wła

6



dzą Biblioteki Publicznej w. W arszawie 
w latach 1922 - 1928 był Zarząd Towa
rzystwa, W jego gestii leżało m iano
wanie dyrektora bioiioteki.

■Utworzone w 1917 r. Towarzystwo 
Biblioteki Publicznej w Łodzi — do 
stycznia 1922 r. utrzym ywało bibliotekę 
publiczną Natom iast przez cały okres 
międzywojenny na utrzym aniu Towa
rzystw a była Biblioteka Publiczna im. 
H. Łopacińskiego w L u b l m i e Z  ra 
m ienia Zarządu biblioteką kierował ko
m itet wybierany przez walne zeoranie 
członków. Do jego zadań należało ukła
danie instrukcji, regulam inu i m iano
wanie dyrektora'*.

W dość nietypowej sytuacji była bi
blioteka publiczna ufundowana przez
E. Raczyńskiego w Poznaniu. W latacłi 
18&4 -1918 jej władzę stanowiło kurato
rium  niemieckie złożone z nadburm i- 
strza m. Poznania, prezydenta rejencji 
poznańskiej i m arszałka sejmu krajo
w ego  w  latach 19i9 - 1922 jej sytuacja 
praw na była nieunorm owana i ofiarno
ści społecznej zawdzięcza przetrw anie 
tego okresu.

Przejm owanie dużych bibliotek pu 
blicznych przez samorząd m iejski w ' la
tach  1920 - 1928 odbywało się bez pod
staw  praw nych. Mimo wielu projektów  
przez cały okres m iędzywojenny nie 
ukazała się ustaw a biblioteczna “, zobo
w iązująca samorządy do zakładania 
i utrzym yw ania bibliotek publicznych.
0  ile duże biblioteki publiczne o cha
rakterze naukowj^m mogły liczyć na po
parcie samorządu, o tyle sieć biblio
teczna była pozbawiona pomocy m ate
rialnej.

Dobrej woli i świadomości samorzą
dów miejskich należy zawdzięczać za
pewnienie podstaw  m aterialnego bytu 
największym  publicznym bibliotekom 
naukowym  Przejm owanie bibliotek 
publicznych przez samorząd miejski, czy 
wojewódzki zmieniało zasady organiza
cji ogólnej bibliotek oraz rozszerzało 
zakres ich zadań. Biblioteki otrzym ały 
nowe sta tu ty  i regulam iny, które m.in. 
•k reślały  rolę władz m iejskich w zarzą
dzaniu bibliotekami. Czasami samorząd 
m iejski staw ał przed koniecznością 
przejęcia biblioteki, np.: Biblioteka 
M iejska w Bydgoszczy — założona
1 utrzym yw ana w czasach zaborów przez 
władze niemieckie, po odejściu Niem
ców w 1920 r. m usiała być przejęta przez 
polski samorząd miejski. W latach mię
dzywojennych podlegała ona tzw. De- 
putacji Bibliotecznej, do której wcho
dzili przedstawiciele M agistratu, radni 
m iejscy i przedstawiciele miasta. Z gro
na członków Deputacji wybierano tzw. 
decernenta biblioteki, tj. osobę w yroku
jącą, stanowiącą w  spraw ach zasadni

czych biblioteki * (w pewnym stopniu 
odpowiednik dzisiejszego inspektora). 
Z zasady^ na każde posiedzenie depu
tacji zapraszano prezydenta m iasta i p re
zesa rady m iejskiej ®.

Dzięki staraniom  prezydenta m iasta 
Łodzi A leksandra Rżewskiego od 1 stycz
nia li9'22 r. biblioteka publiczna weszła 
w skład Agend Wydziału Oświaty 
i K ultury M agistratu jako M iejska Bi
blioteka Publiczna ze stałym  budże
tem 1®. Natomiast dzięki zabiegom pre
zydenta Miasta Poznania Cyryla R a ta j
skiego, uchwałą rady m iejskiej z 24 I 
1923 r. została przyjęta na etat m iasta 
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Z 
ram ienia zarządu m iasta funkcję decer
nenta bibliotek miejskich pełnił od 
1922 r. Zygmunt Zalewski 12. Utworzo
na 19 III 1923 r. Książnica Miejska im. 
M ikołaja Kopernika w Toruniu od chwi
li powstania była utrzym ywana przez 
samorząd miejski. W jej skład jak* 
wieczysty depozyt weszła biblioteka To
w arzystwa Naukowego w Toruniu. Bi
blioteka była pod zarządem K uratorium , 
w skład którego wchodzili: przedsta
wiciel M agistratu m. Torunia, pełnią
cy funkcję prezesa, delegat MWRiOP 
i Towarzystwa Naukowego w Toruniu 
Największa i najzasobniejsza Bibliote
ka Publiczna w Warszawie została 
umiastowiona dopiero w 1928 r. Per
trak tacje w spraw ie przejęcia bibliote
ki przez miasto trw ały od 1926 r. W 
m yśl decyzji Towarzystwa Bibliotek 
Powszechnych została ona ' przekazana 
m iastu jako jednostka autonomiczna, 
rządząca się własnym statutem . Je j 
władzą nadrzędną był tzw. Komitet Za
rządzający. W skład Komitetu, oprócz 
prezydenta m. Warszawy, wchodziło 5 
osób należących do władz miejskich, 
Naczelnik Wydziału MWRiOP, trzej de
legaci Komitetu Likwidacyjnego Towa
rzystwa Biblioteki Publicznej, przed
stawiciel ZBP, Towarzystwa Literatów  
i Dziennikarzy Polskich, Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego i dyrektor 
biblioteki. Jako organ opiniodawczy dla 
dyrekcji biblioteki została powołana Ra
da Biblioteczna natom iast bezpośred
nim  zarządem biblioteki kierował dy
rektor. W myśl sta tu tu  biblioteka zosta
ła zobowiązana do prowadzenia szkoły 
bibliotekarskiej i kursów fachowych, a 
także poradni bibliotecznej i konferen
cji związanych z bibliotekarstwem . De
cyzja o przejęciu bibUoteki przez m ia
sto zapoczątkowała nowy, korzystny eta^ 
w dziejach bibliotek.

Nieco inaczej postępował rozwój or
ganizacyjny Śląskiej Biblioteki Publicz
nej w Katowicach. Swoje powstanie 
zawdzięcza ona inicjatyw ie i poparciu 
M arszałka Sejmu Śląskiego K onstantę-



go Wolnego Jej zaczątkiem była bi
blioteka parlam entarna o profiiu praw 
niczym. Od 1924 r. otrzym ała ona sta
łe subwencje Sejmu Śląskiego. Do koń
ca swego istnienia prawnego, tj. do 
1936 r. nie stanow iła ona osobnej insty
tucji lecz część składową Biura Sejm u 
Śląskiego. W ram ach Biura od 1931 r. 
biblioteka tworzy jego wydział Biblio- 
teczno-Arcłiiwalny Wobec wzrostu 
jej zadań, przejęcia w 1934 r. egzempla
rza obowiązkowego z okręgu śląskiego, 
Biblioteka Sejmowa w ym agała innej 
form y organizacyjnej. Rozwiązanie pod
sunęła Śląska Rada Wojewódzka. W 
1'935 r. przedstaw iła ona Komisji Sej
mowej pro jek t ustaw y o Śląskiej Bi
bliotece Publicznej, który z drobnymi 
zm ianami został 11 III 1936 r. uchwalo
ny Utworzona została Śląska Biblio
teka Publiczna im. J. Piłsudskiego, s ta
nowiąca Śląski Zakład Samorządowy
0 charakterze ogólnym ze szczególnym 
uwzględnieniem celów naukowych. Bi
blioteka otrzym ała własny sta tu t i re 
gulamin. W m yśl ustaw y biblioteka 
podlegała władzy nadrzędnej Komisji 
Bibliotecznej i bezpośredniej dyrekto
ra biblioteki. W skład Komisji Biblio
tecznej wchodzą: wojewoda ślątski, m ar
szałek sejm u śląskiego, członkowie w y
brani przez Śląską Radę W ojewódzką
1 dyrektor biblioteki.

C harakter publicznej Biblioteki nau 
kowej posiadała Biblioteka im. W rób
lewskich w  Wilnie. Ufundowana przez 
Andrzeja Wróblewskiego, została w  
ISae r. przejęta przez MWRiOP jako 
publiczna państwowa biblioteka regio
nalna. Biblioteką W róblewskich zarzą
dzał kierownik powoływany przez Mi
nisterstw o W yznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego. Biblioteka posiadała 
osobowość praw ną a swoje w ydatki po
kryw ała z kredytów  MWRiOP. Obok 
kierownika jako organ opiniodawczy 
powołano Komisję Biblioteczną. Je j 
przewodniczącym był z urzędu kierow 
nik biblioteki. Komisja była zwoływana 
co najm niej raz w roku, a wnioski przez 
nią składa'ne powinny być w m iarę moż
ności uwzględniane przez Kierownika 
Biblioteki. Przyczyny nie uwzględnie
nia ich m usiały być umotywowane tak

przed Komisją Biblioteczną, jak  i 
MWRiOP W porównaniu z okresem 
zaborów, w którym  publiczne biblioteki 
naukowe funkcjonow ały w różnorod- 
hych ram ach organizacyjnych, lata mię
dzywojenne wprowadziły w tym zakre
sie pewną jednorodność. Największe bi
blioteki piibliczne zostały przejęte przez 
władze samorządowe miejskie, woje
wódzkie bądź państwowe. Zarząd ogólny 
tych bibliotek należał do organów kole
gialnych, ze znacznym procentem  przed
stawicieli w ładz m iejskich czy woje
wódzkich, m ających decydujący wpływ 
na politykę biblioteczną. Spraw ą bee 
znaczenia była nom enklatura tych or
ganów — deputacja biblioteczna, k u ra
torium  biblioteki, kom itet zarządzający 
czy komisja biblioteczna. Najczęściej we 
w ładzach bibliotek publicznych zasiada
li prezydenci m iast, radni i dyrektorzy 
bibliotek, czasem przedstawiciele insty
tucji naukowych. W yjątkiem  było utw o
rzenie w ram ach w ładz zarządzających 
Biblioteki Publiczne] w Warszawie, fa
chowej Rady Bibliotecznej złożonej z 
kierowników oddziałów biblioteki i spe
cjalistów  powoływanych przez miasto.

Skutki zmian w organizacji ogólnej 
bibliotek publicznych były wielorakie. 
Samorządy zapewniły bibliotesom  m a
terialne podstawy rozwoju — otrzym y
w ały one stały budżet roczny, a per
sonel przejęto na etaty miast, Ale fi
nansując biblioteki publiczne zwiększy
ły zakres ich zadań. Duże biblioteki 
m iejskie miały stać się ogniskiem bi
bliotekarstw a publicznego m iasta. One 
m iały dbać o rozwój sieci bibliotecznej, 
troszczyć się o fachowość kadr, organi
zować kursy bibliotekarskie, a nawet
— jak Biblioteka Publiczna w W arsza
wie — prowadzić szkołę bibliotekarską 
i poradnię biblioteczną — dla potrzeb 
bibliotek powszechnych w  całym kraju .

Zmiany w organizacji bibliotek pu
blicznych przyczyniły się nie tylko do 
rozwoju central bibliotek o charakterze 
naukowym, ale przede wszystkim umoż
liwiły stworzenie sieci bibliotecznej w  
m iastach i powiatach, a więc przyczy
niły się do rozwoju czytelnictwa pow
szechnego.

Przypisy \
* w  łatach 1907 -1922 poza lufenyml bibliotekami oświatowymi na terenie Warsxawy 

działały trzy towarzystwa biblioteczne: 1) Towarzystwo Biblioteki Publicznej, 2) Wydzidł 
Czytelni przy Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności, 3) Towarzystwo Czytelni m. War
szawy, zob. Towarzystwo Bibliotek Powszechnych w Warszawie. Sprawozdanie 1923 - 1927. 
Warszawa 1928, s. 7.

«W. W i e c z o r e k :  Biblioteka Publiczna w Łodzi 1917 - 1957. Warszawa 1965, s. 19.
’ M. G a w a r e c k a :  Historia Biblioteki ira. H. Łopacińskiego. [W:] Biblioteka im. H. Ło- 

pacińskiago w okresie 50-lecia, 1907 - 1957. Lublin 1957, s. 18.
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‘ Ustawa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Lublin 
1907, s. 7.

'A .  W o j t k o w s k i :  Ertward Raczyński i jego dzieło. Poznań 1929, s. 353.
• Dokładna analiza projektów ustaw blbliotecznycti wnoszonycłi w latacli 1918 - 1939 jest 

zamieszczone! w pracy J. K o ł o d z i e j s k i e j :  Publiczne biblioteki samorządowe w okresie 
międzywojennym. Warszawa 1967, ss. 40 - 95.

’ W 1920 r. — Biblioteka Miejska w Bydgoszczy 
w 1922 r. — Biblioteka Publiczna w Łodzi
w 1923 r. — Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernka w Toruniu, Biblioteka Raczyńskich 

w Poznaniu
w 1928 r. — Biblioteka Publiczna w Warszawie,

•Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1920 -1927. Bydgoszcz 1928, s. 11.
» Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Rok 1928. Bydgoszcz 1929, s. 5.
“ W. W i e c z o r e k :  op. cit., s. 44.
« A . W o j t k o w s k i :  op. cit., s. 412.

W o j t k o w s k i :  Biblioteka Raczyńskicli 1919 -1928. [W:] Księga pamiątkowa m. Po
znania. Poznań 1929, s. 334.

»’ Z. M o c a r s k i :  Kronika Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 
z  roku 1 9 2 3 /1 9 2 4 . Toruń 1 9 2 5 , S . (1 9 ) .

“ Przekazanie biblioteki nastąpiło w wyniku uchwały Wolnego Zgromadzenia Towarzy
stwa Bibliotek Powszęchnych. Nowy statut został opracowany - przez Radę Miejską w 1928 r., 
zob. M. B z o w s k a :  Biblioteka Publiczna 1914 - 1928. [W:] Z dziejów książki i bibliotek 
w Warszawie. Warszawa 1961, s. 559.

“ W skład rady bibliotecznej wchodzili: dyrektor, kierownicy poszczególnych oddziałów 
oraz zaproszeni przez Magistrat rzeczoznawcy w liczbie nie przekraczającej pięciu, zob. 
J. G a w i n k o w a :  Biblioteka Publiczna w Warszawie w latach 1928 - 1929. [W:] Z dziejów 
książki i bibliotek w Warszawie. Warszawa 1961, s. 562.

>• Oczywiście Istniała duża potrzeba biblioteki szczególnie wobec kultu zagadnień regio
nalnych, zob. P. R y b i c k i :  Śląska Biblioteka Publiczna, Zarania Śląskie 1936 R. 12, z. 2, 
s. 78.

“ Z. M a t e r i a :  Rozwój księgozbioru Biblioteki Śląskiej. [W:] Biblioteka Śląska 1922 -
-  1972. Katowice 1973, s. 14.

w Śląska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego w Katowicach. Katowice 1938, s. 9.
Statut Biblioteki Państwowej im. Wróblewskich w Wilnie. Przegląd Biblioteczny 1938 

R. U, 8. 56.

IZABELA NAGÓRSKA

KRÓTKIE PODSUMOWANIE 
DŁUGIEGO 70-LECIA

W październiku 1987 r. m ija 70 rocz- szy porusza sprawę księgozbioru dostęp-
nica pow stania M iejskiej Biblioteki Pu- nego społeczeństwu miasta, służącemu
blicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi. wiedzy i nauce w artykule z 3 grudnia
W iktor Czajewski, założyciel i redaktor 1987 r. pt. „Konieczność Biblioteki Pu-
gazety polskiej „Rozwój”, po raz pierw - blicznej w Łodzi”. Powraca do tego te-



m atu w r. 1906 w  publikacjach na ła
m ach „K uriera W arszawskiego” i „Roz
w oju”. Próbę realizacji wysuwanych po- 
stuiatów  podjęło Towarzystwo K ultu
ry  Polskiej, które pod ■ kierunkiem  dr. 
A leksandra Mogilnickiego powołało Bi
bliotekę Publiczną TKP działającą w 
latach 1009 - 1913. Na skutek zawiesze
nia działalności tej organizacji, z pro
pozycją ponownego utw orzenia takiej 
biblioteki w ystąpił dr Mieczysław K auf
man.'

Po burzliwych naradach i porozumie
niu się z poszczególnymi stowarzysze
niam i oświatowymi powstało 30 m aja 
1916 r. Towarzystwo Biblioteki Publicz
nej w Łodzi. Do Komisji Organizacyj
nej Towarzystwa weszli znani przed
stawiciele postępowej inteligencji zawo
dowej — lekarze, prawnicy, inżyniero
wie. S ta tu t Towarzystwa wzorov/ano w 
pewnej mierze na analogicznym doku
mencie Biblioteki Publicznej w W arsza
wie. Określał on profil księgozbioru 
(książki ze wszystkich dziedzin litera
tu ry  naukow ej i beletrystyki, czasopis
m a oraz zbiory specjalne, jak: rękopisy, 
kartografia, grafika) zasady prezencyj- 
nego udostępniania z możliwością two
rzenia oddziałów terenowych bibliote
ki centralnej, a także przewidywał bu
dowę własnego gmachu bibliotecznego 
i podejm owanie prac bibliotekoznaw- 
czych. Pierwszy rok upłynął na pracach 
koncepcyjnych i organizacyjnych Za
rządu. Za radą dyrektora Biblioteki 
Publicznej w W arszawie Faustyna Czer- 
wijowskiego ogłoszono konkurs na bi
bliotekarza. Wybór padł na 23-letniego 
Jan a  Augustyniaka, urzędnika fabrycz
nego ze świadectwem nauczyciela ludo-' 
wego po K ursie Pedagogicznym. Po od
byciu od 24 lipca do 27 sierpnia IM? r. 
p rak tyk i w bibliotekach warszaw skich 
przystąpił on do pracy jakże owocnej 
i twórczej, k tóra m iała trw ać do w ybu
chu wojny, a po wyzwoleniu od połowy 
lutego 1945 r. do października 1963 r.

Skrom na uroczystość otw arcia Biblio
teki odbyła się 11 października 1917 r. 
w 4-izbowym pomieszczeniu w domku 
przy ul. Piotrkow skiej 150; czytelnia 
m iała 26 miejsc. Opracowanych było 
500 tomów książek spośród 4000 zgro
madzonych i ok. 60 tytułów  czasopism. 
W pierwszym 4-letnim  etapie działal
ności Biblioteka rozrastała się stale ale 
powoli, ze wzg ędu na niewielkie fundu
sze, jakim i dysponowało TBP. Zwiększa
jąca się frekw encja czytelników do 54 
osób średnio dziennie zm usiła Zarząd 
do zmiany lokalu.

Od jesieni 1918 r. Biblioteka zajęła 
pomieszczenia na I piętrze budynku 
przy ul. A ndrzeja 14 (gdzie urządzono

czytelnię o 50 miejscach). Z czasem po
większone o parte r stały się one sie
dzibą Biblioteki na lat 32.

Oparcie bytu Biblioteki, w trudnym  
okresie powojennym, na filantropii spo
łecznej okazało się niewystarczające na
wet przy subwencjach M agistratu. Sy
stem atyczne zabiegi o przekazanie Książ
nicy m iastu spoczęły głównie na bar
kach Jana Augustyniaka, który znalazł 
poparcie zarówno w Kole. Łódzkim 
Związku Bibliotekarzy Polskich, pow
stałym  z jego inicjatyw y w styczniu 
1919 r., jak i Komisji K ulturalno-O św ia
towej M agistratu, k tórej był członkiem. 
W Kole ZBP a także w Komisji K-O 
pod przewodnictwem dr Stefana Kopciń- 
.skiego przedyskutowano plan m iejskiej 
sieci bibliotecznej (sprecyzowanej w 
l'9i21), którego głównym autorem  był Jan  
A ugustyniak. W skład sieci m iały wejść
3 typy bibliotek finansowane pizez gmi
nę m iejską i podlegające jednem u fa
chowemu kierownictwu. Były to;
— biblioteka centralna udostępniająca 

prezencyjnie wielojęzyczny księgo
zbiór na poziomie akadem ickim  z 
działem czasopism naukowych i p ra 
sy ccdziennej,

— m iejskie wypożyczalnie książek dla 
dzieci i młodzieży do lat 15,

—■ m iejskie wypożyczalnie książek dla 
■dorosłych (wyposażone w czytelnie) 
obsługujące wyznaczone terytorium  
miasta.
Przyjęcie Biblioteki Publicznej przez 

miasto z dniem 1 stycznia 1922 r. i roz
poczęcie realizacji planu sieci m iejskiej 
poprzez otwarcie w 1922 r. dwóch 
pierwszych w Polsce publicznych biblio
tek dziecięcych, w r. 1925 I M iejskiej 
Czytelni i Wypożyczalni Książek dla 
dorosłych, spowodowało opracowanie 
nowych założeń organizacyjnych. S pra
wy gospodarcze, finansowe, personalne 
przejął Wydział Oświaty i K ultury  Ma
gistratu. Do obowiązku K ierow nika 
MBP należało wytyczanie kierunku gro
madzenia księgozbiorów, ustalanie m e
tod pracy bibliotecznej, analizowanie 
sprawozdawczości, inspekcje i in struk
taż fachowy w fialiach oraz szkolenie 
personelu bibliotek całej sieci. Do szko
lenia włączyło się wkrótce Koło ZBP. 
Powyższy zakres pracy Kierownika MBP 
obowiązywał przez okres międzywojen
ny, w którym  Łódź otrzym ała trzy wy
pożyczalnie dla dorosłych i sześć dla 
dzieci.

Pozytywne skutki um iastowienia Bi
blioteki zaznaczyły się polepszeniem w a
runków  lokalowych, przedłużeniem go
dzin otwarcia czytelni, wzrostem perso
nelu i księgozbioru opracowanego, któ-
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ry  z 7534 tomów w  1921 r. zwiększył 
się' do 14725 tomów w r. 1925.

Niestety, sytuacja finansowa Biblio
teki pogorszyła się już w 1928 r.; od 
tego roku budżet m alał aż do r. 1:935. 
Kryzys gospodarczy z la t 1931 1933 za
ważył ujem nie na dalszym rozwoju księ
gozbioru przez ograniczone zakupy no
wości, natom iast dokum entacja w ykazu
je najwyższą z całego okresu między
wojennego frekwencję i ilość wypoży
czeń, które osiągają w r. 1933 — 49045 
osób i 106412 wcl. Przyczyniała się do 
tego stanu duża ilość bezrobotnycłi, 
zwolnionyćhi z obowiązujących! opłat, s ta
nowiąca w  1936 r. 28.3“/o czytelników. 
Nadmienić tu  należy, iż poważną pozy
cję w uzupełnianiu zbiorów stanowiły 
dary, takie jak zabytkowe zbiory Ju 
liana i Kazimierza Bartoszewiczów, 
księgozbiór Towarzystwa Prawniczego 
w  Łodzi, książki ze zlikwidowanycłi bi
bliotek TKO, byłycłi bibliotek Sem ina
rium  Nauczycielskiego i Rady M iejskiej.

Rozbudowuje się licznymi odsyła
czami katalog alfabetyczny oraz katalog 
systematyczny, w którym  wśród no- 
wycłi podziałów wyodrębniono m ateria
ły  do łiistorii Łodzi i jej okolic a także 
druki łódzkie.

MBP jako siedziba Koła Łódzkiego 
ZBP jest .współorganizatorem kursów 
bibliotekarskich firm owanych przez Ko
ło. T utaj też mieści się Towarzystwo 
Bibliofilów w Łodzi. Biblioteka podej
m uje ta)cże nie zawsze z powodzeniem 
różne akcje opiekuńcze (niekiedy za po
średnictwem  Koła) nad bibliotekami 
wydziałowymi M agistratu, niektórym i 
społecznymi, w ięziennymi i szpitalny
mi. Działalność m iejskich wypożyczal
ni, ich współzależność od NBP ustalają 
opracowywane przez Kierownictwo 
Książnicy instrukcje, regulam iny i inne 
ak ty  norm atyw ne ze statu tem  sieci bi
bliotek publicznych na czele. Wśród bi
bliotekarzy m iejskich z końcem la t trzy
dziestych zatrudnionych było już 6 osób 
z dyplomem m agisterskim .

Rozpoczęta z inicjatyw y J. A ugusty
niaka spraw a budowy specjalnego gm a
chu bibliotecznego wym agała dużo sta
rań  i zabiegów, które doprowadziły 
jednak do zdobycia podstawowych fun
duszów od Związku Przem ysłu W łókien-' 
niczego (w połowie 1935 r.) i do utw o
rzenia Społecznego Kom itetu Budowy 
Biblioteki Publicznej. Ogłoszono konkurs 
na projekt budynku na 300 tysięcy wol. 
i 150 miejsc w czytelniach (opierając się 
na pracy Kierownika MBP pt. „N ow o
czesne budownictwo biblioteczne” pre
cyzującej postulaty przyszłego użytkow
nika). Budowa biblioteki (wg projektu 
architekta Jerzego Wierzbickiego z W ar

szawy) m ającej nosić imię Józefa P ił
sudskiego rozpoczęła się w końcu m aja
1938 r. W ybuch wojny zastał budujący 
się gmach przy ul. Gdańskiej w stanie 
surowym.

Zbiory MBP liczyły około 65 tysięcy 
tomów, a cała sieć dysponowała 110 tys. 
księgozbiorem.

Niemcy, zwolniwszy personel, zam
knęli MBP w połowie października
1939 r. Z dniem 1 stycznia 19^0 r. takiż 
los spotkał wypożyczalnie miejskie, po
przedzony okresem zawieszenia wypo
życzeń i nakazem, odbierania książek od 
czytelników. Zgcdnie jednak z cichym 
zarządzeniem bibliotekarze zdołali część 
cenniejszych książek rozprowadzić wśród 
zaufanych czytelników. Jan  Augustyniak 
po aresztowaniu został wysiedlony do 
Krakowa. K i.ka bibliotekarek przedo
stało się do Generalnej Guberni, część 
personelu pozostała w Łodzi.

W życiorysach czasu wojny pracow 
ników  MBP znajdujem y pobyty w sta
lagu i na przymusowych robotach w  
Niemczech, pracę fizyczną w fabrykach, 
działalność konspiracyjną w AK, ta j
ne nauczanie. Drugi etap historii MBP 
zaczął się od 20 stycznia 19 i5 r., gdy 
w  budynku przy ul. Andrzeja zjawili 
się przedwojenni bibliotekarze łódzcy:
S. Sulikowska, Z. Dylik, K. P iotrow 
ska, S. Kubiakowa, S. Paciorkówina 
i(Sujecka) I. Domańska (Nagórska);,
E. Jaworski. Zajęli się oni zabezpie
czaniem nowego gmachu (w którym  by
ły zmagazynowane w  bezładnych sto
sach ocalałe w 70®/o zbiory Biblioteki 
i różne przetrzebione księgozbiory) a 
także opuszczonych poniemieckich bi
bliotek. Podjęto również wstępne po
rządkowanie dawnej siedziby MBP za
jętej przez Centralę Książek dla nie
mieckich bibliotek.

Po przyjeżdzie J. A ugustyniaka w  
połowie lutego rozpoczęto w bardzo 
ciężkich w arunkach, w niewykończo
nym  i inieogrzewanym gmachu, kom 
pletowanie księgozbiorów dla MBP i jej 
filii. Brali w nim  już udział — M. Mi- 
chalecka (Jarnuszkiewicz), B. D uraje- 
wa, K. Pieńkowska, J. Racięcka, 
M. Strzelczyk, J. Psarski, Ł. Warycha. 
W toku selekcji przygotowywano ta k 
że do zwrotu książki bibliotek szkol
nych i in. Mimo iż odnaleziono tylko 
nieliczne fragm enty księgozbiorów p la 
cówek filialnych p ’anowo niszczonych 
przez okupanta, już 23 IV '1945 r. 
otw arto 3 pierwsze wypożyczalnie, które 
zapoczątkowały reorganizację sieci m iej
skich bibliotek pubMcznych. MBP udo
stępniła czytelnię 28 V 1915 r. po przy
gotowaniu 5000 tomów z dawnych zaso
bów powiększonych do 25624 tomów w 
końcu roku. Ilość odwiedzin przekroczy

l i



ła w  1946 r. — 46000 a w następnych 
latach 60000. P race przy dalszym po
rządkowaniu zbiorów, ostatecznym w y
kańczaniu i wyposażeniu gmachu, roz
budowie sieci m. Łodzi, szkoleniu na 
kursach ZBP zajm owały zespół p ra 
cowników w pierwszym  5-leciu PRL.

Z dniem 1 III 1950 r. oddano do 
użytku czytelników nowy gmach Bi
blioteki noszącej od końca 19i9 r. imię 
Ludw ika W aryńskiego. (Czytelnie — 
ogólna 100 miejsc, naukow a 25 miejsc, 
czasopism 37 miejsc). Obok zasobów 
magazynowych stale zwiększające się 
zakupy wzbogacały zbiory. Działalność 
MBP w ram ach S tatu tu  organizacyj
nego z grudnia 1946 r. zam ykała się po
czątkowo w 6 sekcjach, które stopniowo 
przekształciły się w działy i oddziały. 
Wszystkie zachodzące zm iany zatw ier
dzono nowym Statutem  z 1956 r., usta la
jącym struk tu rę  7 działów. W r. 1956 
bibliotekarze Biblioteki Głównej uzyska
li analogiczne płace z pracownikam i 
bibliotek naukowych, a dyr. Augusty
niak, który posiadał absolutorium  
WSNSiE i WWP z lat trzydziestych 
i dyplom m agistra p raw  UŁ, otrzym ał 
ty tu ł profesora nadzwyczajnego.

W ielkim wydarzeniem  w życiu Bi
blioteki była decentralizacja sieci. P raw 
ne jej wprowadzenie w raz z przejęciem 
bibliotek na budżety Dzielnicowych Rad 
Narodowych nastąpiło 1 I 1961 r. Dal
szy etap decentralizacji przypada po 
utw orzeniu 5 Dzielnicowych Bibliotek 
Publicznych (w poł. r. 1963), którym  po
wierzono statutow e kierowanie całością 
spraw  dzielnicowych sieci bibliotecz
nych (łącznie 51 RBP). MBP im. L. Wa
ryńskiego, zgodnie ze S tatu tem  z 19 XI 
1963 r., sprawować m iała opiekę facho
wą w  zakresie pomocy instruktażow o- 
-metodycz-nej, szkoleniowej i bibliogra
ficznej. Po likw idacji w  tymże roku 
Działu Sieci placówek bibliotecznych 
powyższe zadania zlecono głównie Dzia
łowi Instrukcyjno-M etodycznem u. Zm ia
ny te zbiegły się z odejściem na eme
ry tu rę  współtwórcy i organizatora Bi
blioteki prof. J. A ugustyniaka i obję
ciem dyrekcji od 1 IX  1963 r,. przez 
m gr Rom ana Kaczm arka.

Mgr Kaczmarek, bibliograf i m iłoś
n ik  regionalizmu, przywiązywał dużą 
wagę do pracy działów Inform acji i Bi
bliografii oraz Zbiorów Specjalnych. Ten 
ostatni s truk tu raln ie w yodrębniony w 
r. 1960 kilkakrotnie zm ieniał swoje po
mieszczenie, wzbogaciwszy zbiory przez 
wprowadzenie Muzeum Książki Dzie
cięcej, muzykaliów, dokumentów życia 
społecznego. Dział Inform acji i Biblio
grafii (dawniej Udostępniania Zbiorów 
r Inform acji) rozbudował szeroko zespół

karto tek  i zestawów bibliograficznych 
i w ykorzystuje uzupełniany system atycz
nie centralny katalog zDiorów form owa
ny od r. 1976. Zgodnie z założeniami 
szerokiej popularyzacji Biblioteki przy
jęto setki grup wycieczkowych, głównie 
młodzieży szkolnej i przeprowadzono 
wiele zajęć fakultatyw nych z bibliogra
fii. (W ciągu 10 ostatnich lat średnia 
roczna inform acji 18000). W r. 1970 pow
sta ła  w ram ach działu Pracow nia Zbio
rów Regionalnych, która m iała służyć 
ich udostępnianiu i stanowić w arsztat 
dla ■ bibliografii regionalnej. W r. 1974 
wydano przewodnik bibliograficzny 
„Książki o Łodzi dla w szystkich”. Opu
blikowano Bibliografię Łodzi i w oje
wództwa łódzkiego za la ta  1971 - 1974 
pod red. A. Gawrońskiego. Od r. 1976 
do XI 1984 ukazuje się biuletyn biblio
graficzny „Co piszą o m iejskim  w oje
wództwie łódzkim ”. Ostatnio przystąpio
no do opracowania bieżącej bibliografii 
regionalnej w zakresie łódzkiej aglo
m eracji m iejskiej.

W związku z reform ą adm inistracyj
ną k ra ju  od 29 VII 1975 r. MBP im. 
L. W aryńskiego stała się główną Bi
blioteką Publiczną województwa m iej
skiego łódzkiego i roztoczyła opiekę 
m erytoryczną i szkoleniową nad jego 
siecią. Dział Instrukcyjno-M etodyczny 
przystosowany do nowych zadań został 
przeniesiony do budynku dawnej WBP 
przy ul. Curie-Skłodowskiej 28. Umiesz
czono tam  też introligatornię i nowo 
utw orzoną pracownię poligraficzną wy- 
posażną w maszynę offsetową Remayer 
i kserograf KS-4.

Działalność oświatowa MBP z lat 
1950 - 1964 realizowała się głównie w 
wielkich w ystawach budzących duże za
interesow anie i spotkaniach z pisarza
mi łódzkimi. Za dyrekcji, m gr K aczm ar
ka i k ierującej od 5 lat Biblioteką m gr 
Elżbiety Ciepłuchy-Pawlickiej organi
zuje się wiele popularnonaukow ych se
sji i sympozjów, np. Obraz Polski lat 
siedem dziesiątych w prozie, Stanisław  
Ignacy Witkiewicz, W 80 rocznicę Re
wolucji 1905 r., W 100-lecie śmierci 
J. I. Kraszewskiego, a także spotkania 
z w ybitnym i twórcam i litera tu ry  i nau 
ki: M. Wańkowiczem, M. Kuncewiczową, 
K. Estreicherem , Z. Lorentzem i in. 
W ciągu dwóch ostatnich lat, obok szko
leń specjalistycznych dla pracowników 
MBP i sieci, prowadzi się tzw. szkolenie 
otw arte dla bibliotekarzy Łodzi, na któ
rych zaproszeni prelegenci przedstaw ia
ją takie tem aty, jak m. in. British 
Museum L ibrary  (R. Kozłowski), Rola 
i miejsce bibliotek w obliczu nowych 
metod i technik pracy bibliotecznej 
(Z. Żmigrodzki), Problem  gatunkowej 
ochrony książki {M. Kuna).
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Biblioteka Rozporządzeniem Rady 
M inistrów z 14 VII 1965 r. upraw nio
na do zatrudniania bibliotekarzy dyplo
mowanych uzyskała form alny status 
placówki naukow ej Uchwałą Nr 269 
Rady M inistrów z 20 VIII 1968 r. S tatus 
naukow y zobowiązywał Bibliotekę do 
w ydaw nictw  własnych a pracowników 
do publikow ania prac badawczych i do
kum entacyjnych. Znaczny już do r. 1965 
dorobek stale w zrasta. Obecnie liczy 
ponad 780 pozycji (w tym  głównie a r
tykułów  naukowych i popularnonauko
wych) autorstw a bibliotekarzy z okresu 
ich zatrudnienia w MBP oraz 47 wy
daw nictw  Biblioteki z lat 1928 - 1986. 
Wśród nich m. in. 2 monografie (Księga 
pam iątkowa M iejskiej Biblioteki Publicz
nej w Łodzi 1917 - 1927 pod red. J. A u
gustyniaka i Biblioteka Publiczina w Ło
dzi 1917 - 1957 W itolda Wieczorka), 15 
katalogów wystaw, 14 wydawnictw  bi
bliofilskich, 4 inform atory o bibliotece, 
„Studia i m ateria ły”. Nadmienić również 
n a ’eży, iż od' 1958 r. powiela się w ilo
ści 250 do- 300 egz. sprawozdanie MBP 
im. L. W aryńskiego w ykazujące także 
działalność placówek sieci m iasta 
i WŁM i uzupełnione bibliografiam i bi
bliotek publicznych oraz publikacji ich 
pracowników.

Po wyzwoleniu MBP kontynuow ała 
swoją działalność dydaktyczną z la t m ię
dzywojennych na kursach ZBP i SBP 
(którego siedzibą jest do tej pory). Rych
ło przeistoczyła się w  stały lokalny 
ośrodek kształcenia bibliotekarzy i p rak 
tyk słuchaczy szkół bibliotekarskich. Od 
r. 1954 prowadzi punkt konsultacyjny 
POKKB, a od 1976 r. filię CUKB, gdzie 
odbywają się zajęcia Policealnego S tu
dium Bibliotekarskiego i kursów kw ali
fikacyjnych III stopnia. W r. 1983 pow
stał Oddział D ydaktyki i P rac Badaw
czych.

Bardzo poważny problem  w historii 
Biblioteki stanowiła jej rozbudowa. 
Obejm owała ona powiększenie w r. 1967 
czytelni ogólnej do 154 miejsc i po
w ierzchni użytkowej o 1366 m^, odda
nie do użytku w styczniu 1968 r. 5-kon-

dygnacyjnego magazynu na 100 tys. v/oI. 
(3384 m2), eksploatacja od 1972 r. po
czątkowo częściowa a następnie cało
ściowa budynku plombowego od ul. 
Gdańskiej. Urządzono tam  m. in. salę 
konferencyjną na 130 miejsc (z apara
tu rą  filmową) i pracownię foto-ksero- 
graficzną. Mimo tylu podjętych działań 
sytuacja Biblioteki nadal się pogarsza, 
rozrastają się bowiem zbiory, zwiększa 
kadra pracowników i ilość użytkowni
ków. S tan zbiorów z końca 1976 r. liczył 
507404 jednostki inwentarzowe, w  tym 
literatury  naukowej i popularnonauko
wej 292398, czasopism 82304, zbiorów 
specjalnych 35855. Czytelników zareje
strowano 10866, w tym  48,5®/o studentów. 
W^śród 134 zatrudnionych (20 w niepeł
nym  wymiarze) — 83 pracov/ników dzia
łalności podstawowej (6 niep.). Sieć p la
cówek m iejskich wynosiła 100, w te re
nie 65. A larm ująco więc wygląda brak 
pomieszczeń na magazyny, zagęszczenie 
w działach Gromadzenia, Opracowania 
a przede wszystkim w dziale Inform acji, 
gdzie obok księgozbioru podręcznego, 
kartotek, stanowisk inform atorów w y
dzielono 7 miejsc dla czytelników. Ko
nieczność przeniesienia części katalogów 
na długi korytarz spowodowała pozba
wienie Biblioteki powierzchni w ysta
wienniczej. W pracowni fotokserogra- 
ficznej, zajętej przez sprzęt fotograficz
ny, kserograf KS-2, kopiarkę rotacyjną 
UK-500, dokum ator A-V, Sanepid nie 
pozwolił z powodu ciasnoty na wyko
rzystanie kopiarki Diazo do robienia z 
mikrofilm ów — mikrofiszy. W tych w a
runkach przy braku perspektywy na in 
westycję budowlaną dyrekcja zabiega o 
dodatkowe lokale i przyspieszenie na r. 
1988 zakończenia lokalu filii muzycznej 
przy ul. Mickiewicza (o pow. ponad 
1000 m2), do której zostaną przeniesio
ne zbiory muzyczne.

Tym niewesołym akcentem  należy za
kończyć obrachunki jubileuszowe zasłu
żonej dla kultury naszego m iasta Książ
nicy odznaczonej Honorową Odznaką m. 
Łodzi i Medalem Komisji Edukacji Na- 
1'odowej.



JÓZEF SZOCKI

MYŚLI O BIBLIOTECE 
HELENY RADLIŃSKIEJ-STALE AKTUALNE

W arto tu  przypomnieć niektóre wy- 
ipowiedzi H. Radlińskiej o bibliotece, 
zwłaszcza pub icznej. P isała ona wie.e 
na tem at jej funkcji O księgozbiorach 
i organizacji bibliotek w ypowiadali się 
przed drugą w ojną światową inni bi- 
pliotekoznawcy. Na przykład M. Łodyń- 
ski poświęcił się spraw ie utrw alenia 
s tru k tu ry  bibliotekarstw a wojskowego, 
A. Łysakowski był zaab&orbowany głów
nie bibliotekam i naukowym i, J. Grycz 
posiadał największe osiągnięcia w za
kresie katalogowania alfabetycznego, a 
J. Muszkowski, M. Kulikowski i S. W ier- 
czyński skupili wiele uwagi na zagad
nieniach bibliografii 2. N atom iast H. Ra- 
illińską interesowały zadania biblioteki. 
Podkreślała stale, że biblioteki pow
szechne wiążą się ściśle z potrzebami 
•światowymi.

„Czytanie — pisała — jest sztuką 
rozum ienia treści w yrażonej za pomocą 
znaków. To określenie — bardzo ogól
ne — odnosi się do wszelkich rodzajów 
czytania: wzrokowego i dotykowego, 
czytania druku, pisma, map, „m igania” 
głuchoniem ych ltd. W pojęciu czytania 
wzrokowego mieści się praca oka i p ra 
ca myśli, przy czytaniu głośnym przy
bywa jeszcze praca orgamów mowy. Czy
tanie stanowi proces psychiczno-fizycz- 
ny o bardzo skom plikowanym  przebie
gu” Przed każdą szkołą staw iała ona 
postulat nauczania uczniów techniki róż
nych sposobów czytania, sztuki czytania 
w raz z techniką pracy umysłowej-, tra k 
tow aniu sztuki czytania jako środka ko
m unikow ania z innym i ludźmi. „Nau
czanie czytania będzie służyło celom 
czytelnictwa tylko wówczas, • gdy spo
żytkuje doświadczenie życiowe uczniów, 
gdy je pomnoży w sposób w yraźny 
i pożyteczny, gdy wzmoże sprawność 
życiową. Dlatego niezm iernie ważne jest 
uśw iadam ianie uczniom celu czytania, 
podawanie od razu przy pierwszych ćwi
czeniach wiadomości i wskazówek p rak 
tycznych oraz uśw iadam ianie przebiegu 
pracy wykonywanej przy czytaniu, ucze
nie panow ania nad swymi zmysłami, 
skierowywanie uwagi, wyciąganie wnio
sków. S tąd w ynika przykład w począt

ku nauczania zaznąjam ianie z różnymi 
znakam i ostrzegawczymi: drogowymi, 
aptecznymi. Nauiera ono przy naucza
niu szczególnej wagi, gdy je zwiążemy 
z wprowadzeniem  w historię ku^^tury, 
historię pism a i współżycia społeczne
go. Dla dorosłych na pierwszych szcze
blach nauczania systematycznego duże 
znaczenie posiada również uczenie orien
tow ania się w planach (zabudowań, pól, 
m iasta, robót). Jest ono doniosłe z in
nego jeszcze względu: daje pojęcie ska
li, podczas gdy ćwiczenia poprzednie 
dawały pojęcie symbolu. Oba te poję
cia (choćby nie określone słowamij są 
niezm iernie cenne przy nauczaniu czyta
nia i pisania, ukazują stosunek „pisane
go” do rzeczywistości” 4.

H. Radlińska o czytelnictwie pisała: 
„ilość książek wydanych, naw et książek 
wypożyczonych i przeczytanych nie mó
wi jeszcze wszystkiego i badacze czy
telnictw a zw racają nie tylko uwagę na 
jego rozmiary, lecz również ananzują 
jego w artość” ®. Na czytelnictwo m a n a j
większy wpływ szkoła (obok rodziny 
i środowiska).

Zagadnienia dotyczące bibliotekar
stwa, kształcenia bibliotekarzy i badań 
czytelnictwa wiązała ściśle z teorią 
i praktyką pedagogiki społecznej, bezpo
średnio zaś z teorią kultury i oświaty. 
Do badań w ykorzystyw ała m etody i teo
rie różnych nauk społecznych, tym  sa
mym dążyła do ich integracji. Należa
ła więc do tych uczonych, którzy u p ra
wiali wiele dyscyplin naukow ych. Trzeba 
do tego dodać, że rozpatryw ała bada
ne zagadnienia na tle aktualnych sto
sunków  społecznych i gospodarczych 
oraz w powiązaniu z realnym i ’potrze
bam i różnych instytucji. „Badania roz
patru jące obiektywnie zjaw iska w yka
zują przede wszystkim  współzależność 
oddziaływania książki i wielu innych 
czynników organizacji społecznej. Na ich 
podstaw ie można by powiedzieć, że sto
sunek do piśm iennictwa może służyć 
jako probierz stanu ku ltu ry  danej epo
ki i grupy społecznej” ®.

Z dorobkiem Heleny Radlińskiej 
związane jest całościowe, kompleksowe
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traktow anie problem atyki badawczej. 
Postaw a ta ujaw nia się w różnych for
mach: w poszukiwaniu przez nią wszy
stkich aspeKtów bioliotek, w poszuki
w aniu wspólnych celów i wszystkich ele
m entów  składowych badania czytelni
ctwa, w kreśleniu wszechstronnej syl
w etki bibliotekarza-oświatowca i w sze
rokim  ujm ow aniu p iogram u kształcenia 
bibliotekarzy.

„Jaki jest stopień wykształcenia ogó
łu i jak się kształcą (na różnych k u r
sach, w kołach sam okształcenia itp.) 

■ najciekaw sze jednostki. W jaki sposób 
spożytkowane byw ają chwile wo.ne od 
pracy zawodowej przez masę ludności 
i przez poszczegó ne grupy i osoby. J a 
kie podmioty aziałają w tym  środowisku 
najbardziej pooudzająco. Co stanowi 
treść życia duchowego grup i ludzi kie
rowniczych. Jakie siiy, dotychczas nie
czynne, udałoby się wydobyć. Jakie za
interesow ania trzeoa rozbudzić ze 
wzg ędu na konieczność pogłębienia n u r
tu  życia, dopomożenia rozwojowi czło
wieka, obywatela, fachowca. Strzec się 
w ypadnie „wprowadzania przeć, ę tnej”. 
Trzeba dojrzeć całe bogactwo typów, 
potrzeb i poczynań. Masa czytelników 
składa się z niepodobnych do siebie, od- 
ręoinych św iatów ” \

Z tych właśnie wzg’ędów H. Radliń
ska postu’owała twoi zenie moż iwości 
łatwego dla wszystkich dostępu do książ
ki i głosiła p 'trz eb ę  organizowania sze
rokiej sieci biblictek powszechnych, w raz 
z filiami i bibliotekam i wędrownymi, do
starczających ' najwartościowsze dzieła 
kultury  narodowej i światowej wszy
stkim  obyw ate’om kraju . Pisała: „Za
m iast rozpowszechnionego dawniej po- 
g ądu, że instytucje dobra powszechne
go tworzą się: „dla wszystkich i d a ni
kogo specjalnie”, zakładam y bibliotekę 
dla wszystkich i dla każdego z osobna. 
S taram y się zorientować w potrzebach 
środowiska i w możliwościach rozbudza
nia nowych potrzeb Jednym  ze sposo
bów będzie rozpatrzenie dotychczaso
wego stanu czytelnictwa, pozmąn e ist
niejących już księgozbiorów (choćby 
najskrom niejszych), rozpowszechnienie 
czasopism, kolportażu itp. Należy przy 
tym  dowiadywać się nie tylko o tym, co 
jest czytane, lecz również o tym, co się 
już pojawia w żądaniach nie zaspokaja
nych” ®.

Biblioteka i książka, według Radliń
skiej, m ają zaspokajać kulturalne po

trzeby człowieka, są jednym z ważnych 
ogniw pracy oświatowej, należą do sfe
ry w rastania jednostki w społeczeń- 
stv70. BibLotki muszą nauczyć czytel
ników samodzielnego wyboru książki 
przez budzenie u nich zainteresowań 
i zaciekawienia dla różnych lektur, l e -  
m u ma służyć organizacja bibliotecz
na (księgozbiór, lokal, w arunki m ate
rialne i atm osfera przyjaźni dla czy
telnika i książki), 'cała technika biblio
tekarska, kierowana przez mądrego 
i sprawnego bioiiotekarza. W celu za
spokojenia potrzeo czyte niczych różno
rakich grup społecznych obok bibliotek 
ogólnych, dostępnych dla wszystkich 
i składających się z następujących od
działów: czytelnia dzienników i czaso
pism ogólnych, czytelnia naukowa, czy
telnia dla dzieci do lat 14, pokój ka ta
logowy, wypożyczalnia, magazyn ksią- 
żeK, zalecała tworzenie także oddziel
nych bibliotek dla dzieci i młodzieży, 
które m ają ściś.e wspóipracować z oi- 
bliotekami szkolnymi i tym się różnić 
od tych drug.ch, że m ają być ośrodka
mi kuxtury i wczasów, podczas gdy bi
blioteki szkolne — pracowniami szkol
nymi. Widziała potrzebę organizowania 
również bibliotek młodocianych, których 
rola polegałaby na budzeniu u młodz e- 
ży zainteresowań książką i na prowadze
niu działalności klubowej, wreszcie za
lecała tworzenie bibliotek wędrownych, 
które docierałyoy z książką do najdal
szych zakątków kraju  i skupisk ludzkich. 
Tak szeroko rozbudowane bioLo.eki 
miałyby tworzyć sieć biblioteczną, któ
rej fiankcjonowanie gwarantowałaby 

\ ustaw a
Uczona zdawała sobie sprawę z róż

nic między poszczególnymi klasami spo
łecznymi, powodowanych głównie nis
kim wykształceniem, bądź wręcz anal
fabetyzmem. Żądała jednak upowszech
niania wśrćd wszystkich literatury  w ar
tościowej, arcydzieł literatury  narodowej
i tworzenia bibliotek powszechnych. Wy
suw ając te postulaty, zalecała zróżni
cowane traktow anie czytelników. „Naj
ważniejsze sprawy powinny występować 
w bib iotece w sposób przem aw iający 
do różnych typów czytelników. Potrzeb
ne są książki, które rozpalają wyooraź- 
nia i takie, które przem awiają d" uczu
cia, i najm niej liczne, lecz niem niej 
konieczne — te, które prowadzą m yśl 
czytelnika drogą rozum owania” ».

Przypisy
»I. L e p a l c z y k :  Wstęp. [W:] H. R a d 11 ń s k a: Zagadnienia bibliotekarstwa i czytel

nictwa. Wrocław 1961, s. V - XXVII; I. L e p a l c z y k ,  W. S k i b i ń s k a :  Helena Radlińska. 
Kalsndarium życia i pracy. ,.Roczniki Biblioteczne” R. 18, 1974, Z. 1-2,  s. 4 - 85; 1. L e p a l 
c z y k :  Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej. Łódź 1974, s. 11-28; taż: Helena Radliń-
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łka (1B79 - 1954). Życie i dzieło. [W:] 2ycie i działalność Heleny Radlińskiej. Seminarium. 
Świdnica 18 - 20 X 1974 r. (Wrocław: WIMBP 1974), s. 2- 7;  Twórcy, nowoczesnego bibliote
karstwa polskiego. Red. nauk. Helena Więckowska. Warszawa 1974, s. 294 - 309. Jeżeli cłiodzi
o wypowiedzi samej uczonej, znajdziemy je przede wszystkim w następujących! jej pracach: 
Książką wśród ludzi. Wyd. 4. Warszawa 1946 i Zagadnienia bibliotekarstwa i czytelnictwa. 
Op. cit.

* Por. Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław 1974.
»I. L e p a l c z y k ;  Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej. Op. cit., s. 46.
‘ Ibid.. s. 48.
5 Ibid., E. 50 - 51.
*H. R a d l i ń s k a :  Zagadnienie bibliotekarstwa i czytelnictwa. Op. cit., s. 164 - 185. 
Mbdd., s. 62. 
s Ibid., s. sa - 62.
'H . R a d l i ń s k a :  KsiążaSa wśród ludzi. Op. cit., s. 164.

JAN BURAKOWSKI 

WBP Olsztyn

NOWE BIBLIOTEKI W OLSZTYŃSKIEM

Rok 1986, a zwłaszcza jego koniec, za
pisze się na trw ałe w kronikach kilku 
bibliotek publicznycłi woj. olsztyńskiego. 
Sympatycznym zrządzeniem losu w krót
kim czasie (wrzesień-grudzień) do no- 
wycłi pomieszczeń, których budowę roz
poczęto w różnych okresach — bo m ię
dzy 1978 a 1983 r., przeniosło się aż 7 
bibliotek i filii. Są to przeważnie lokale 
obszerne, w  zdecydowanej większości 
świetnie umiejscowione w m iastach
i wsiach. Zostały też one dobrze wypo
sażone i estetycznie urządzone. Radość
i pożytek są tyiri większe, że do nowych
i przebudowanych pomieszczeń przenio
sły się placówki pracujące dotychczas w 
wyjątkowo trudnych w arunkach i nieko
rzystnie zlokalizowane. Np. MGBP w 
Reszlu zajmowała 2 pomieszczenia w róż
nych częściach m iasta (w tym  w Domu 
K ultury położonym na skraju  m iasta w 
sąsiedztwie cm entarza) a GBP w S taw i
gudzie — 2 małe pokoiki na piętrze p ry 
watnego domu zlokalizowanego poza 
wsią.

Niewątpliwie • najw iększe znaczenie 
m ają inwestycje w S z c z y t n i e  i R e 
s z l u .  W Szczytnie poszerzono dotych
czasowy budynek dobudowując piętro i 
przystosowując do potrzeb m agazyno
wych część piwnic. Biblioteka M iejska 
dysponuje obecnie 951 m^ powierzchni 
użytkowej (poprzednio 240 m^). Jest to 
lokal idealnie zlokalizowany w mieście*
— w centrum  przy głównej ulicy. O jego 
wielkości i jakości świadczą dane doty
czące poszczególnych placówek udostęp- 
nięnia: wypożyczalnia d a dorosłych — 
200 m2 (w jednym pomieszczeniu!), od
dział dla dzieci — 250 m^, czytelnia dla 
dorosłych — 200 m^. Poza wspaniałym i 
pomieszczeniami dla placówek udostęp
nienia zbiorów, biblioteka szczycieńska 
dysponuje obecnie wygodnymi i obszer
nym i pracowniam i i obszernym zaple
czem magazynowym. Wyposażona zosta
ła w trw ałe i estetyczne meble drew nia
ne. P ro jek t technologiczny inwestycji 
opracował m gr inż. Zbigniew Chwojnic- 
ki a projekty mebli — m gr inż. arch.
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Ryszard Pawłowski. Budowę rozpoczęto 
w m arcu 1983 r. a ukończono w grudniu 
1986 r. Koszt prac budowlanych i wypo
sażenia wyniósł ok. 61 min zł.

Również drogą adaptacji uzyskała 
nowy lokal MGBP w Resz.u. Na jej po
trzeby przebudowano tu  XIX-wieczny 
spicłirz. Była to inwestycje niełatwa, w y
m agająca istotnych przeróbek istniejącej 
zabudowy. Autor projektu  technicznego
— mgr inż. arch. Maciej Ciborowski 
(generalny p ro jek tan t rew aloryzacji sta
rego m iasta w Reszlu) — zaproponował 
bardzo ciekawe rozwiązania, dzięki któ
rym  budynek i jego w nętrza zapewniają 
nie tyiko dobre w arunki pracy biblio
tecznej, ale stanowią również praw dzi
wą ozdobę m iasta. Powierzchnia użytko
wa nie jest zbyt duża jak na praw ie 6- 
-tysięczne miasto (525 m^ łącznie z piw 
nicami). Jednak dzięki racjonalnem u 
w ykorzystaniu w nętrz zabezpiecza po
trzeby biblioteki na wiele lat. Również 
ta  placówka jest zloka izowana bardzo 
korzystnie w centrum  miasta. Aranżację 
w nętrz i projekty  m eb’i dostosowanych 
do charak teru  i specyfiki w nętrz opra
cowali m gr inż. arch. Maciej Ciborowski
i m gr inż. Jan  Mazur. Inwestycja ta  
łącznie z wyposażeniem kosztowała 35 
min zł.

Niezwykle pomyślny, pod względem 
bazy lokalowej, był rok 1986 dla biblio
tek  rejonu podolsztyńskiego — nowe lo
kale otrzym ały tu  aż 3 biblioteki. W 
B a r c z e w i e  na M iejsko-Gm inną Bi
bliotekę przebudowano budynek użyt
kowany poprzednio przez Spółdzielnię In 
walidów. A daptacja przekształciła moc
no już zniszczony i obskurnie w ygląda
jący budyneczek w lokal mieszczący bez 
w stydu placówkę kulturalną. Z uwagi na 
niezbyt dużą powierzchnię użytkową (300 
m^) i układ pomieszczeń, można tu  było 
umieścić tylko oddział dla dorosłych, 
pracownie i magazyny. Niestety budynek 
ten jest zlokalizowany na skraju  rozleg
łego już (ponad 7 tys. mieszkańców) m ia
sta, co może ujem nie wpłynąć na fre
kwencję czytelników. Autorem  pro jek
tów jest Jan  Daszkiewicz, który nadał 
w ystrojow i indyw idualny i pełen uroku 
styl.

W S t a w i g u d z i e  na bibliotekę

gminną adaptowano część pomieszczeń 
zajmowanych dotychczas przez Urząd 
Gminy. Lokal nie jest zbyt duży (80 m^), 
ale funkcjonalny, położony w centrum  
wsi i ładnie wyposażony. Projekty m eb
li i w nętrz w ykonał mgr inż Zdzi
sław Jaczewski z PSP w Olsztynie.

Nowy lokal użyskała także filia w 
R a m s o w i e  (gm. Barczewo). Na jej po
trzeby oddano pomieszczenie o po
wierzchni 50 m2, w budynku adaptow a
nym  na bibliotekę i biura Gminnej 
Spółdzielni. Na tle innych omówionych 
wyżej inwestycji jest to lokal skromny, 
ale bardzo potrzebny w Ramsowie, gdzie 
filia mieściła się od niepam iętnych cza
sów w pomieszczeniach ciemnych i za
grzybionych. Nowy lokal jest dogodnie 
zlokalizowany, jasny i dysponuje ogrze
waniem elektrycznym.

Jesień 1986 r. wiązała się także z 
istotnym  polepszeniem warunków  loka
lowych 2 filii bibliotecznych działają- 
cychi w osiedlach mieszkaniowych, bar
dzo życzliwej bibliotekom. Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pojezierze” w O 1 s z t  y- 
n i e. We wrześniu przekazano użytkow
nikom bardzo pechowy dotychczas paw i
lon usługowy przy ul. Pstrowskiego (bu
dowę rozpoczęto jeszcze w 1978 r.). Prze
niesiono doń f i l i ę  n r  2, najstarszą bi
bliotekę filialną w mieście, działającą od 
19i8 r. w bardzo trudnych warunkach. 
Obecny, obszerny lokal (łącznie z hallem
— 500 m-) i umiejscowienie placówki w 
centrum  osied'.a zabudowanego wielokon
dygnacyjnymi blokami, zapewnia tej bi
bliotece drugą młodość i pełne, wykorzy
stanie dużego, starannie skompletowane
go księgozbioru (24 589 wol.). Do nowe
go lokalu przy ul. Głowackiego róg Ko
łobrzeskiej przeniesiono także filię n r 11 
WBP, gnieżdżącą się dotychczas w cias
nym pomieszczeniu, w suterynie bloku 
przy ul. Kołobrzeskiej 13. O trzymała ona 
lokal o powierzchni 150 m^ w pawilonie 
usługowo-handlowym przy głównym cią
gu kom unikacyjnym  osiedla „Pojezierze” 
(ul. Kołobrzeska), w sąsiedztwie dużej 
księgarni „Logos”. Nowa lokalizacja jest 
korzystniejsza dla czytelników, zapewnia 
dobre w arunki udostępnienia zbiorów i 
pracy personelu.



PROBLEMY ' V ' (!)
SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY

PAUL NAUTA ♦

KIERUNKI ROZWOJU STUDIÓW 
I SZKOLENIA Z ZAKRESU BIBLIOTEKO
ZNAWSTWA ORAZ TEORII INFORMACJI 

W EUROPIE**

Wprowadzenie

Tem at „Kierunki rozwoju studiów
i szkolenia z zakresu bibliotekoznaw
stw a i teorii inform acji w Europie” jest 
tak  obszerny, że domagał się dłuższych 
badań przed jego zaprezentowaniem. 
N iestety, czas nie pozwolił na szczegóło
we studia, wobec czego jestem zmuszo
ny do naśw ietlenia jedynie najw ażniej
szych! trendów.

Przedm iot badań jest złożony, gdyż 
k raje  europejskie — naw et jeśli się ogra
niczyć ty^ko do Europy zachodniej —̂ 
m ają każdy z osobna swój własny ogól
ny system edukacyjny, a w nim  — sy
stem  kształcenia w zakresie bib'ioteko- 
Zinawstwa i teorii inform acji (BTI), m a
jący odrębną s truk tu rę  i kierujący się 
swoistą linią polityczną. Tym, co wszy
stk ie te kraje  m ają wspólnego, są w szak
że ogó',ne założenia kształcenia w zakre
sie BTI, a to:
— przygotowywanie studentów  do spro

stania sytuacjom  w ynikającym  z bie
żącej praktyki bibliotecznej i infor
macyjnej;

— przewidywanie i pobudzanie związa
nych z tym  przyszłych tendencji r o z 

w o j o w y c h ,  np. przez działalność ba
dawczą.

Pomiędzy tym i dwoma założeniami 
jest pewna sprzeczność, powodowana 
przez iicziae zmiany w zawodzie pracow 
nika inform acji, będące wynikiem osta t
nio w ystępujących zjawisk społeczinych
i technicznych. W konsekwencji nie jest 
rzeczą łatw ą jednoczesne przygotowywa
nie studentów  do dzisiejszej i przyszłej 
p rak tyk i inform acyjnej.

Nie ma żadnego aktualnego przeglądu 
kształcenia z zakresu BTI w sam ej Eu
ropie zachodniej Jedynym  istniejącym  
inform atorem  jest opracowany przez 
UNESCO „World guide to library schools 
aind train ing courses in docum entation” 
(1), natom iast w roku 1985 pod nadzo
rem  IFLA ma być wydany „Internatio
na ' guide to library  and inform ation 
science education: a reference source for 
educational program s in the inform ation 
fields w orld-w ide” (2) . Będąc jednym z 
jego koordynatorów  i wydawców mam 
szczęśliwie możność powołać się d’a po
trzeb tego referatu  na pewne dane, za
w arte w m anuskrypcie.

* Paul N a u t a — dyrektor Szkoły Bibliotekoznawstwa, Teorii Informacji, Księgarstwa 
i Edytorstwa (Akademii im. Frederika Mullera) Amsterdam, Holanfia.

** Referat przer^stawiony w ramach Naukowego Warsztatu Badawczego „Wpływ nowych 
technik informacyjnych na zarządzanie, zasoby i współpracę bibliotek”, 19 - 23 listępada 1984, 
Luxemburg.
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Kolejnym  źródłem inform acji jest dla 
m nie wyoór bieżących artykułów  na te 
m at kształcenia w zakresie BTI w róż
nych krajach  europejskich. Szczególne 
znaczenie m iała dla mnie publikacja AS- 
LIB „The transition  years: new in itiati
ves in the education of professioinai in
form ation w orkers” (3), napisana przez 
B^aise’a Cronina — gdyż przedstaw ia nie 
ty.ko tło zm ieniających się zapatryw ań 
w W ie.kiej Brytanii, ale także pewne as
pekty zm ian we Francji, Zachodhich 
Niemczech, Skandynaw ii czy Ho.andii..

Po zarysowaniu struk tu ry  i szczebli, 
kształcenia w zakresie BTI w krajach  
zachodnioeuropejskich zajmiemy się więc 
rozwojem program ów kształcenia, współ
pracą z innymi wyuziałami, kształceniem 
ustawicznym i odnawianiem  kw alifikacji 
personelu, a także kwestią fluktuacji na 
rynku pracy. Ma zakończenie zosianą 
przedstawione dwie dziedzmy możliwej, 
współpracy i skoordynowanej polityki 
europejskiej.

Struktura kształcenia w zakresie BTI

Jak  wspomniałem, z racji ogólnej po
lityki edukacyjnej i odmiennej s tru k tu 
ry władzy w każdym z poszczego nych 
krajów  Ł,uropy zachodniej — struk tu ra  
kształcenia w zakresie BTI jest zióżn^co- 
wana. Nawet w obrębie jednego k raju  
funkcjonuje zwykle więcej niż jeden typ 
kształcenia BTI — z powodu różnic w 
zapleczu, a także pod wzg ędem szcze- 
b.a i założeń prowadzonego Kursu kształ
cenia. Szczególnie złożona sytuacja panu^- 
je 'W RFN, z powodu uwzg ędniania w 
kształcei;iiu B l I  wymogów, s.aw^anych 
przez .andy wobec pracowników służoy 
pai stwowej (4).

Przegląd haseł w przewodniku IFLA, 
odnoszących się do zachodniej Europy 
wykazuje, że większość szkół oib ioteko- 
anawczych to wydziały w uniw ersyte
tach, po itechnikach i innych instytucjach 
szkolnictwa wyższego. Są też instytucje 
samodzielne (np. w Danii i Holandii) 
bądź też połączone z bib.ioteką narodo
wą wzg ę jn ie  z państwową, stow arzy
szeniem bibliotekarzy albo z m inister
stwem.

Jednakże bez wzg ędu na struk tu rę  ad
m inistracyjną praktycznie wszystkie szko
ły bioiiotekarskie są pośrednio lub 
w prost nadzorowane przez władze pań
stwowe. Znaczy to, że; 1) program y i na
bywane kw alifikacje zawodowe znajdują 
genera.nie oficja ne uznanie, 2) wszyst
kie szkoły bibliotekarskie m ają wsparcie 
finansowe z funduszy pub-icznych; w 
niektórych krajach sięga ono prawie 
100®/o budżetu. Co do pierwszego punktu, 
jednym  z w yjątków  jest Wieika B ryta

nia, gdzie bibliotekarze, aby uzyskać sta
tus zavvodowy, muszą być wpisani także 
do prowadzointgo przez Stowaizyszenie 
Bibliotekarzy „Rejestru Bibliotekarzy Dy
plomowanych Zjednoczonego Kró..esiwa”.

Zanim pizejaę ao następnego tem atu ,, 
chciałoym poasumować zamierzone przez 
rząd hoienoierski plany reorganizacji ist
niejącego w tym kraju  systemu szko.nic- 
tw a zawodowego, ooejmującego także 
szkoły bio..iote*\arskie. Wyższe szko-nic- 
ctwó zawodowe w Holandii ooejm uje 
dzisiaj około 275 niewielkich samoaz.ei- 
nych instytucji edukacyjnych, takich jak 
sżAOly zarządzania przedsięoiorstwem, u- 
cze-nie artystyczne, konserwatoria, szkoły 
techniczne, bio-iotekarskie itd. Rząd, aoy 
zwiększyć ich wydajność i podnieść po
ziom kształcenia, .zam ierzył utw'orzyc z. 
nich 40- 60 po-itechnik, znacznie zróżni
cowanych programowo. Politechniki te, 
licząc ponad 2,5 tys. studentów, będą 
mogiy formułować i prowadzać program y 
badawcze oraz studia podyplomowe, któ
rych to upraw nień obecne mniejsze 
uczelnie nie posiadają. P .an  przewiduje 
także ograniczenie interwencjonizmu rzą
dowego, zw.ększony nacisk na samo
dzielne zarządzanie szkołą oraz znaczne 
uproszczenie metod finansowania. P ro - ' 
ces łączenia szkół ma być zakończony do 
sierpnia 1986, toteż ooecnie wymaga 
szczegółowej dyskusji. Pomiędzy zainte
resowanym i instytucjam i odoywają się 
teraz hczne rozmowy na szczeb u zarów
no loka.nym, jak też regionalnym — po 
to, aby usta ić naj.epsze form y przy
szłych fuzji (5).

Szczeble kształcenia w  zakresie BTI

Przy om awianiu kierunków  rozwoju 
uzasadnione będzie podanie pewnych in
form acji o poziomach, na którycn odby
wa s'.ę kształcenie BTI w niektórych 
krajach zachodnioeuropejskich. Na pod
staw ie wspomnianego wyżej przewodni
ka IFLA można wyodrębnić trzy szczeb

le program ów półzawodowych bądź za
wodowych:
— szczeoei półwyższy (post-secondary). 

Obejmujący co najm niej 2-.etni kurs 
kształcenia pó ukończeniu szkoły pod
stawowej i średniej (.U - 13 lat);

— szczeoel wyższy (tertiary): 3 - 4-letni
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kurs, zwany kursem  pierwszego stop
nia lub dyplomowym, odbywany po 
ukończeniu szkoły podstaw owej i 
średniej;

—  szczebel podyplomowy (post-tertiary): 
• wszelkie studia BTI po ukończeniu 

kursu  wyższego, czyli po uzyskaniu 
kw alifikacji zawodowych pierwszego 
stopnia bądź równorzędnych.

P racując nad tym  referatem  zacząłem 
przygotowywać zarys program ów  BTI we 
wszystkich krajach  zachodnioeuropej
skich, w podziale na trzy szczeb.e. P rze
gląd taki w ydawał mi się istotny dla 
zrozumienia sytuacji w Europie. M usia
łem się jednak wstrzym ać, gdyż efekt 
staw ał się zbyt złożony i obszerny, jak 
na wym agania tego referatu.

W ystarczy stwierdzić, że we wszyst
kich praw ie krajach  zachodniej Europy 
kształcenie w zakresie BTI jest dostęp
ne na szczeblu wyższym i podyplomo
wym.

W yjątkam i są tu: Grecja, Islandia, 
Szwecja i Szwajcaria, gdzie żadnem u z 
prowadzonych kursów nie można przypi
sać formalnego statusu podyplomowego.

Ogólnie mówiąc, założeniem kursów 
drugiego i trzeciego stopnia jest kształ
cenie fachowców. Jeśli chodzi o praktykę 
biblioteczną i inform acyjną, oba szczeble 
przygotow ują do pracy zawodowej, z 
włączeniem działań adm inistracyjnych i 
nadzorczych w bibliotekach publicznych
i mniejszych ośrodkach dokum entacyj
nych. Jednakże do zajęcia wyższego sta

nowiska w  bibliotekach innego rodzaju 
(np. akadem ickich i naukowych) i w ięk
szych ośrodkach dokum entacyjnych wy
magane jest zasadniczo przygotowanie 
na poziomie podyp omowym.

W ynikiem licznych zmian w  praktyce 
biblioteczno-inform acyjnej (najlepiej by
łoby, gdyby wszystkie zostały uwzględ
nione w całokształcie szkolenia) jest s ta
ły wzrost ilościowy treści program owych 
do opanowania. Pow staje więc w ątp li
wość, czy kształcenie szczebla drugiego 
(wyższe) może dalej rościć pretensje do 
zapewnienia kw alifikacji zawodowych — 
zważywszy, że w większości studia te 
trw ają  tylko 3 lata.

H avard-W illiam s (6) z U niw ersytetu 
Technicznego Loughborough stw ierdził w 
sierpniu tego roku podczas w arsztatu  
FID/ET w Hadze: „Jestem  przekonany, 
że w dalszej przyszłości bibliotekoznaw
stwo i teoria inform acji będą głównie 
przedm iotem  studiów podyplomowych 
(być może nigdy nie powinno było być 
inaczej), a norm alne studia wyższe w 
przedmiocie noszącym obecnie nazwę „bi
bliotekoznawstwa i teorii inform acji” 
tracą swój charak ter zawodowy i rozsze
rzą swój zakres, stając się przedmiotem 
wyboru ze strony studentów, tak  jak te 
raz fizyka czy historia, m atem atyka czy 
języki nowożytne. Innym i słowy, przed
m iot przestanie być wąsko profesjonal
ny, a nas nie powinno zdziwić, kiedy je
go absolwenci nie będą zostawać biblio
tekarzam i czy pracownikam i inform acji”.

Rozwój programów w kształceniu BTI

W ostatnim  dziesięcioleciu, pod w pły
wem zmian i przekształceń w praktyce 
biblioteczno-inform acyjnej, wszystkie 
szkoły bibliotekoznawstwa poświęciły 
w ie’e uwagi rozwojowi program ów 
kształcenia. Było to zjawisko zupełnie 
naturalne, jeśli zważyć, że podstawowy
mi zasadami w nakreślaniu program u są:
— oznaczenie domen zawodowych, k tó

rym  m ają służyć program y kształce
nia;

— analiza kluczowych zadań danego za
wodu, a także szczebli, na  których te 
zadania są spełniane.
Główne punkty program u zależą w 

w ielkiej mierze od jasności w tych 
dwóch zasadniczych kwestiach. Znaio- 
mość wymagań zawodu pozwala projek
todawcom program ów  określić takie ich 
elementy, jak: ce''e, budowa i okres trw a
nia program u; treść, z uwzględnieniem 
działalności badawczej i praktycznej ak 
tywności w zawodzie; kierunki i specja
lizacje; metody kształcenia, z uwzg'ęd- 
nieniem możliwości technicznych; tech
niki i metody oceny.

Optym alne prowadzenie kształcenia w

zakresie BTI można osiągnąć jedynie 
pod w arunkiem : 1) utrzym yw ania ści
słego związku z prak tyką biblioteczno- 
inform acyjną, 2) regularnych zmian pro
gramowych, zgodnych z nowymi zjaw is
kami w sferze praktyki zawodowej.

M cGarry (7) z Poatechniki Płn. Lon
dynu określił to następująco: „Ucząc 
bądź szkoląc bibliotekarzy i pracow ni
ków inform acji, m am y w kategoriach 
teorii systemów szkołę: system społeczny 
z przypisanym  celem, określającym  je
go składniki. Jak  wiadomo, teoria syste
mów podkreśla ścisłą więź pomiędzy 
s truk tu rą  a w spierającym  ją otoczeniem. 
U podstaw tej interakcji mamy pojęcie 
entropii: założenie, że bez ciągłego zasi
lania każdy system ulegnie rozkładowi. 
Mówiąc dosadniej szkoła bibliotekarska, 
która nie. czerpie z otoczenia, jest m art
wa, a ostatnim  aktem  m um ifikacji jest 
roz+aczanie świetlanych perspektyw ”.

Większość szkół oprócz tradycyjnych, 
cd dawna nauczanych przedmiotów coraz 
większą uwagę poświęca autom atyzacji, 
zarządzaniu i badaniom  nad  użytkowni
kiem.
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, A utom atyzacja z racji możliwości, ja- 
Jtie kom puter otw iera przed pracowni
kiem inform acji, znajduje się w centrum  
uwagi. Znaczenie zarządzania leży w 
.znacznym stopniu skom plikowania pro
cesu przekazywania w ytw arzanej i prze
chowywanej inform acji użytkownikom 
(lub ich grupom); ponadto instytucja in 
form acyjna, jak chociażby sama biblio
teka, także wymaga bardziej fachowego 
zarządzania. Wreszcie — w m iarę jak 
bibliotekarze i pracownicy inform acji 
nab ierają  charak teru  pośredników i kon
sultantów  w przekazywaniu inform acji, 
ich zawód będzie s:ę staw ał coraz moc
niej zorientowany na użytlcownika. Prze
to szkoły bibliotekarskie w prow adzają do 
Bwych program ów  aspekty wiedzy o fi
nalnym  użytkowniku, analizy jego po- 
trzeo i kształcenia użytkownika.

Fondin (8) z Ecole Nationale Superieu- 
re des Bibliotheques w Lyonie stw ier
dził: „Program  powinien otwierać 'lepszą 
perspektyw ę dla potrzeb fina.nego użyt
kownika: każdy projektodaw ca i m ena
ger powinien być przekonany, • że syste
my inform acyjne istnieją dla teoretycz
nie określonych grup użytkowników. We 
wspólnym planowaniu, realizacji i roz
w oju tych sytemów trzeba więc znać i 
brać pod uwagę ich oczekiwania, potrze
by i zwyczaje”.

Mimo że, jak  już stwierdzono, te  trzy

przedmioty zostały włączone do większo
ści programów, stwierdzić trzeba, że n a 
w et w obrębie jednego i tego samego 
k raju  ich nauczanie nie odbywa się w 
takim  samym zakresie. Gdy chodzi o au 
tom atyzację — opieram  ten wniosek na 
przeg.ądzie sposoDów w drażania tego 
przedmiotu do programów szkół biblio
tekarskich w Anglii, USA, RFN i F ran 
cji. Raport na ten tem at został ostatnio 
sporządzony przez jednego z w ykładow
ców w mojej szko*e (9). Jego celem by
ło: „czego możemy się nauczyć od in
nych krajów ?” Nauki czerpane w tym 
wzg.ędzie z innych krajów  są bardzo 
pożyteczne, gdyż praktyczne szkolenie z 
zakresu autom atyzacji znajduje się jesz
cze w holenderskich szkołach biDliote- 
karskich w fazie wstępnej i dotyczy ty l
ko katalogowania przedmiotowego i prze
chowywania inform acji w trybie on-line. 
Jednakże dzięki hojnemu wsparciu rządu 
powinny tu  nastąpić szybkie zmiany (10).

Omawiając rozwój programów, trze
ba na koniec wspomnieć o jeszcze jed
nej tendencji ogó nej: o staraniach i p ia
nach łączenia odrębnych programów za
wodowych dla poszczególnych typów bi
bliotek (np. w Danii i w Holandii), a 
także do łączenia odrębnych programów 
zawodowych w zakresie bibliotekoznaw
stwa i teorii inform acji oraz dokum enta
cji (np. częściowo w RFN) (4, 11, 12).

Dziedziny kształcenia związane z BTI

Trzeba mieć świadomość tego, że je
żeli chcemy rozszerzyć zakres kształce
nia BTI, musimy zoliżyć się, a naw et 
przekroczyć granicę pokrewnych dziedzin 
inform acji, takich jak teoria kom unikacji
i środków komunikowania, inform atyka
i cybernetyka, teoria przedsiębiorstwa i 
zarządzania. Podobnie organizatorzy ku r
sów w tam tych dziedzinach mogą podjąć 
kroki w kierunku kształcenia z zakresu 
BTI. Jeżeli z powodu zachodzenia na sie
bie tych inicjatyw  dochodzić będzie do 
nadm iernej konkurencji, przyjdzie roz
ważyć dwie możliwości zachowań: albo

podjęcie konsultacji dla wytyczenia no
wych granic, albo też skorzystanie z do
świadczeń konkurentów. Moim zdaniemj 
obie możliwości powinny być dyskuto
wane i wprowadzane w życie, za.eżnie 
od okoliczności: współpraca jest lepsza 
od rywalizacji. Szczególnie odnosi się to 
do sytuacji w Holandii i mnie osobiście 
nie m artw ią omawiane wcześniej plany 
rządu, zmierzające do połączenia insty tu
cji kształcenia wyższego w politechniki. 
Trzeba mieć nadzieję, że zwiększy to 
szanse współpracy ze spokrewnionymi 
dziedzinami informacji.

Kształcenie ustawiczne w  zakresie BTI

W zawodzie bibliotekarza i pracowni
ka inform acji zawsze istniała potrzeba 
kontynuacji kształcenia poprzez uczest
nictwo w kursach, w arsztatach, Iconfe- 
rencjach itp. Ostatnio ujawnione potrze
by idą w tym  wzg ędzie dalej i przybie
ra ją  charak ter reedukacji. Przedmioty, o 
które tu chodzi, były już wzm iankowa
ne przy okazji rozwoju programów: au 
tom atyzacja, zarządzanie i analiza użyt

kowników. W zrasta ponadto potrzeba 
specjalizacji w pewnych zorientowanych 
przedmiotowo dziedzinach polityki biblio- 
teczno-inform acyjnej, takich jak praca w 
bibliotekach szkolnych czy muzycznych 
(13).

Czynni zawodowo bibliotekarze z ra 
cji osobowych i pozaosobowych nie są w 
stanie przyswoić sobie całkowicie nowego 
program u zgodnego z potrzebam i kształ-
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cenią. Trzeba więc znaleźć iincae sposoby 
sprostania tym  potrzeoom, a można te
go dokonać na szczeblu regionalnym  
bądź krajow ym . Możliwe m etoay działa
nia po.egają na:
— urządzaniu krótkich kursów  specjal

nych , przez organizacje zawodowe 
bądź szkoły bibaotekarskie. O dbywają 
się one w licznych k rajach  zachodniej 
Europy;

— zezwa.aniu pracującym  bibliotekarzom  
na udział w krótkich kursach (np. 
modułowych), będących częścią for
m alnych program ów  BTI. Oczywiście 
budowa, odnoanycn prug^aniow m^csi 
na to pozwalać, albo też być przysto
sowana do tego. Jednym  z krajów , 
które w ybrały tę metodę-, jest Is.an- 
dia (14);

— umoż,i w ianiu kształcenia ustaw iczne
go bądź dokształca<nia w oparciu o 
zasadę „nauczania na odkgiość”. W 
za.eżności od poziomu tecnnicznego 
kraju , możliwości finansowych i przy

ję tej polityki kształcenia — może tO' 
przyoierac postać od dobrze znanycłi 
kursów  korspondencyjnych aż po nie- 
od egłą chyoa wizję „atvademii elek
tronicznej” (studia odoywane w do
m u przy pomocy kom putera i u rzą
dzeń te.ekom unikacyjnych).
Jako przykład „nauczania na odleg

łość” w arto podać inicjatyw ę Niemiec
kiego Insty tu tu  Biblioteczinego w RFN, 
który we współpracy z urzędam i pań
stwowymi, instytucjam i akadem ickim i i 
persone.em  bibliotecznym urządził kursy 
z niektórych przedmiotów B i l ,  które 
można odbywać w domu, używając m a
teriałów , obejm owanych przez różne 
środki przekazu (15;.

Także w W ie.kiej B rytanii W ydział 
Badawczo-Rozwojowy Biblioteki B ry ty j
skiej rozważa możliwość w prowadzenia 
ogó nokrajowego system u „nauczamia na 
Od e g iO Ś ć ” w zakresie BTI (It). Jestem  
pewny, że iaine k raje  też podążą w tym  
kierunku.

Planowanie siły roboczej: instytucje kształcenia a rynek pracy

K w estia tu  poruszana m a charak ter / 
ilościowy: chodzi o stosunek pomiędzy 
liczuą studentów  a liczoą dostępnych 
miejsc pracy. Ogólnie mówiąc, w całej 
zachodniej Europie moż-iwości otrzym a
nia pracy w bioliotece m a.eją i wśród 
kw alifikowanych bibliotekarzy tworzy się 
pewien m aigines bezrooocia. Celowo mó
wię o bibńotekach, nie odwołując się do 
szerszego pojęcia działalności inform a
cyjnej, gJyż w pewnych specjalnościach 
pracownika inform acji — szczególnie 
technicznych — sytuacja jest zgoła od
mienna. Gdy chodzi o bio iotekarstwo, 
w  niektórych krajach  rządy wdały się 
w tę sprawę, przystosowując nabór no
wych studentów  do wymogów równowa
gi między podażą a popytem  na biblio

tekarzy. Dla przykładu we F rancji licz
ba bioliotekarzy po studiach, którzy mo
gą dostać się do Wyższej Szkoły Biblio
tekarskiej w Lyonie, jest ściśle kontrolo
w ana przez rząd (17). Podobnie jest w 
Niemczech Zachodnich, g jz ie  liczoa fa
chowców z kw alifikacjam i podyplomo
wymi jest regUiOwana przez rząay k ra 
jowe (3;, a także w Danii, g jz ie  liczoa 
miejsc jest usta ona przez M inisterstwo 
K ultury  (13). Istnieją też pewne podsta
wy do m niem ania, że przyjdzie czas, 
kiedy także rząd ho.enderski zacznie na
legać na ograniczenie zapisów na studia 
bio.iotekarsKie, jak to już miało m ejsce 
wobec innych instytucji szkolnictwa wyż.- 
szego.

Wnioski i zalecenia

Przegląd kierunków  rozwojowych w 
zakresie kształcenia BTI w Europie za
chodniej daje obraz taki, jakoy to był 
dywan ze ścinków: wiele kolorowych 
m ateriałów , ale brak usta onego wzoru; 
przy tym  pewne kolory i m ateriały  wy
różniają się urodą i jaskrawością.

M ając na względzie współpracę i jed
nolitą po-itykę zachodnioeuropejską, trze
ba rozważyć dwa rcdzaje działań w za
kresie kształcenia BTI.

Po pierwsze, popieranie równorzęd- 
ncści i wymienności kw alifikacji zawo
dowych w obu członach tej sfery, co ma 
zasadnicze znaczenie dla zwiększenia mo

bilności zarówno studentów , jak  też p ra
cowników bibliotek i służb inform acyj
nych. Wzajemność w  uznaw aniu kw ali
fikacji m :żna by na przykład osiągnąć 
przez wprowadzenie kryteriów  i zasad 
przewcdnich (standardów) uznaw anych 
przez rząd i ciała profesjonalne w cd- 
niesieniu do kształcenia BTI. Dobrym 
punktem  wyjścia dla rozważań i nego
cjacji w tej mierze może być tzw. doku
m ent z Cayencour, sporządzony przez 
Komisję Wspólnoty Europejskiej (18).

Po drugie, poparcia domaga się kształ
cenie ustawiczne na szczeolu m iędzyna
rodowym, u łatw iające zarówno nauczy-

22



-cielom, jak też praktykom  z zakresu BTI BTI, co pozwoli sprostać ciągle rosną-
zm aganie się z nowymi technikam i i wy- cym wymaganiom, staw ianym  pracowni-
mogami siużoy. kom inform acji w zachodniej Europie.

W -ten sposób dojdzie do rozwoju 
wspólnych składiników w  kształceniu Tłum. Bolesław REK
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KAZIMIERA ATAMAŃCZUK

EGZAMINY SPECJALISTYCZNE 
NAUCZYCIELI-BIBLIOTEKARZY 

Z PERSPEKTYWY TRZYLETNICH 
 ̂ DOŚWIADCZEŃ

Udział-W  ponad 60. egzam inach spe
cjalistycznych nauczycieli-bibliotekarzy w 
latach 1984- 1987 z terenu woj. gdań
skiego i elbląskiego zaowocował sum ą 
doświadczeń w odniesieniu do te j kate
gorii pracowników oświaty. O specjali
zację I i II stopnia ubiegali się nauczy
ciele-bibliotekarze bibliotek szko''nych i 
pedagogicznych. Stosunkowo aktyw ny u- 
dział tej grupy zawodowej nauczycieli w 
egzam inach specjalistycznych (4 lokata 
po pedagogice specjalnej, nauczaniu po
czątkowym i kadrze kierowniczej) do
wiódł potrzebę gratyfikacji m oralnej i 
m aterialnej nauczycieli-bibliotekarzy. 
Część praktyczna egzaminów wykazała 
już od m om en tu . w prowadzenia w życie 
egzaminów specjalistycznych odmienność 
sytuacji, w której należało oceniać fa
chowość bibliotekarsko-pedagogiczną nau 
czyciela od nauczycieli innych przedmio
tów. I nieco inne też kry teria  form uło
wano przy obserwowaniu i ocenie zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych organizo
w anych najczęściej na bazie biblioteki 
szkolnej lub pedagogicznej.

Hospitację zajęć dydaktycznych bi
bliotekarza prowadzono pod kątem  uzy
skania odpowiedzi na potw ierdzenie stop
nia pedagogiczności i fachowości biblio
tekarskiej. W pierwszym przypadku sta
rano się uzyskać odpowiedź m. in. na 
pytanie o zakres percepcji pedagogicz
nych nauczyciela bibliotekarza. O kreśla
no ją w kontekście prowadzonych zajęć 
biblioteczrnych najczęściej z przysposo
bienia czyte’niczo-informacyjnego. Hos
pitacja zajęć stw arzała okazję do oceny 
um iejętności nauczyciela w naw iązyw a
niu kontaktu z nie zawsze dobrze zna
nym  zespołem uczniowskim. Chodziło o 
stw ierdzenie pedagogiczności relacji bi- 
bliolekarz-uczeń, przy czym oczekiwania 
szły w kierunku prezentacji przez biblio
tekarzy postawy otw artej, rzeczywistej, 
w yzwalającej aktywność sensomotorycz- 
ną i em ocjonalną uczniów. Obserwacja 
postaw y nauczyciela-bibliotekarza m iała

również wykazać um iejętności w  zakre
sie rozwiązywania niespodziewanych sy
tuacji dydaktyczno-wychowav/czych. 
Chodziło o zbadanie i potwierdzenie w y
chowawczej i opiekuńczej roli bibliote-: 
karzy. Jako nauczyciele-bibliotekarze 
w inni legitymować się znajomością dy
daktyki, która staje się szczególnie nie
zbędna w prowadzeniu zajęć bibliotecz
nych, traktow anych jako elem ent reali
zowania program u nauczania szkobiego. 
Stąd niezmiernie ważne jest tzw. pole 
dydaktyczne, po którym  porusza się bi
bliotekarz. Ma ono wykazać orientacją 
nauczyciela-bibHotekarza w program ach 
nauczania szkolnego, świadomość możli
wości korelacyjnych w nauczaniu posz
czególnych przedmiotów, a przede wszy
stkim  w instrum entalnej roli przysposo
bienia inform acyjno-czytelniczego uży
tecznego w praktyce szkolnej. Znajomość 
zasad dydaktycznych, form  i metod or- 
ganizow'ania sprawnego procesu dydak
tycznego nobilituje bibliotekarza jakO' 
nauczyciela o szerokich horyzontach u - 
myslowych. Ponadto um iejętność p rak 
tycznego zastosowania dydaktyki szkol
nej w pracy bibliotecznej potw ierdza je
go faktyczny udział w intensyfikacji na
uczania i wychowania.

Z oceną dyspozycyjności pedagogicz- 
no-bibliotekarskiej nauczyciela-bibliote
karza wiąże się sprecyzowanie jego spra
wności organizacyjnej Dotyczy ona za
równo sposobu organizowania własnego 
w arsztatu  pracy, jakim  jest w całości 
biblioteka, a także możliwości korzysta
nia ze świadczeń biblioteki przez wszy
stkie kategorie jej użytkowników. Waż
ne znaczenie ma więc funkcjonalność w y
posażenia i w ystroju w nętrz bibliotecz
nych a także zgromadzone inform atory, 
ułatw iające dostępność do zgromadzo
nych zbiorów i ich w ykorzystania. Nie
zmiernie ważne są w struk tu rze pomo
cy i środków dydaktycznych katalogi, 
ich przejrzystość, kom unikatywność i 
wiarygodność. Duże znaczenie dla p rak 
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tyki przysposobienia bibliotecznego po
siadają również zgromadzone środki upo- 
glądowienia treści nauczania i wszelkie
go rodzaju plansze, zestawienia biblio
graficzne, wzorcowe m ateriały  do ćwi
czeń zbierających i podsumowujących 
wiedzą. W spojrzeniu na w arsztat pracy 
mauczyciela-bibliotekarza najwyższej oce
nie pod'ega jego inicjatyw a w działaniu, 
oryginalność w prezentow aniu nowych, 
niekonwencjonalnych form  pracy, przed
siębiorczość w działaniu. Nowoczesność 
w  pracy bibliotekarza w yraża się także 
w uznaniu potrzeby dynamicznego od
działywania biblioteki na rozwój transfe
ru  infprm acji naukowo-pedagogicznej z 
ośrodków naukowych do środowisk n au 
czycielskich i uczniowskich.

Poczynione obserwacje podczas p rak 
tycznej i teoretycznej części egzam ina
cyjnej w skazują na wzrost poziomu in
telektualnego zdających. W yraża się to 
coraz częściej w m istrzowskiej niem al 
prezentacji zajęć dydaktycznych i dużej 
kulturze wiedzy przekazywanej podczas 
rozmów egzam inacyjnych. Z przyjem no

ścią odnotowuje się, iż prezentowana- 
wiedza wybiega często poza obowiązują
ce kanony lekturowe i posiada wym iar- 
kom paratystyczny w zestawieniu ze świa
towymi tendencjam i bibliotekoznawstwa
i inform acji naukowej. W ydaje się więc, 
że egzaminy specjalistyczne w kręgu na- 
uczycieli-bibliotekarzy odkryw ają nie 
zawsze dostrzegany i doceniany poten
cjał pedagogiczny i intelektua ny tej g ru
py zawodowej nauczycieli, k tóra może 
odgrywać znacznie większą rolę niż do
tychczas w unowocześnieniu pracy szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych. 
Zaryzykuję stwierdzenie oparte na wie
loletnich i wielopłaszczyznowych obser
wacjach tej grupy zawodowej — jest ona 
nośnikiem postępu pedagogicznego w 
swych placówkach pod w arunkiem  za
pew nienia jej sytuacji do w ypełniania 
uznanych ról dydaktyczno-wychowaw
czych. Z intensyfikacją działalności nau- 
czycieli-bibliotekarzy należałoby w iązać' 
efektywność wdrażanego samokształcenia? 
uczniów i nauczycieli.

BIBLIOTEKI I ZABYTKI

BIBLIOTEKA W RECZU

Biblioteka Publiczna M iasta i Gminy w  Reczu mieści się w obiekcie zabytko
wym od niedawna. Samodzielny budynek, stosunkowo szybko odrestaurowany, zo
stał jej przekazany z początkiem m arca bieżącego roku. Pochodzi on z wieku XIX, 
popularnie nazyw any był „organistówką” ze wzgiędu na fakt, iż związany z usytuo
w anym  w pobliżu średniowiecznym gotyckim kościołem, służył od początku celom 
mieszkalnym. Z powodu znacznego stopnia zdewastowania groziła m u rozbiórka, jed
nak decyzją wojewódzkiego konserw atora zabytków został uratowany, a miejscowe 
władze postanowiły obiekt, po odtworzeniu, oddać do dyspozycji Biblioteki.

W nowej siedzibie placówka posiada dwie wypożyczalnie — dla dzieci i dla
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dorosłych, czytelnię, pomieszczenie do pracy oświatowej z najmłodszymi, niewielkie 
magazyny i wygodne zaplecze socjalne. Je j księgozbiór liczy ponad 19 tys. w o.um i- 
nów, korzysta z niego blisko 1 500 czytelników, którzy rocznie dokonują ponad 25 
tys. wypożyczeń. Recz należy do tych m iast i gmin w województwie gorzowskim, 
które osiągnęły bardzo wysokie w skaźniki charakteryzujące czytelnictwo — na 100 
mieszkańców przypada ponad 30 czytelników i około 570 wypożyczeń.

R adykalna popraw a w arunków  pracy BPMiG pozwoli przede wszystkim  roz
w inąć działalność oświatową w  różnorodnych form ach, zwłaszcza z dziećmi i mło
dzieżą.

Lucyna Kotecka



PROBLEMY PRAWNE

A. PRZEPISY OGÓLNE

Finanse

Zarządzenie M inistra Finansów z dnia
4 m arca 1987 r. zm ieniające zarządzenie 
w sprawie klasyfikacji dochodów- i wy
datków budżetu centralnego i budżetów 
terenowych. Mon. Pol. n r  8 poz. 68.

Normalizacja

Zarządzenie Nr 22 M inistra 'Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 
1986 r. w sprawie ustalenia wykazu 
nazw miejscowości i obiektów geogra
ficznych znajdujących się poza "granica
mi Polski. Dz. Urz. Min. Nauki i Szkoln. 
Wyższ. n r 8 poz 32.

Wykaz przygotowano w  Komisji S tan
daryzacji Nazw Geograficznych poza 
granicam i Polski.

Wykazy aktów prawnych

Obwieszczenie M inistra Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Kom unalnej 
z dnia 30 września 1986 r. w spraw ie 
wykazu obowiązujących resortowych ak^ 
tów praw nych. Dz. Urz. Min. Budown.,

Gosp. Przestrz. i K om unalnej n r 2 poz. 
6.

Wykaz obejmuje 227 aktów  praw nych 
obowiązujących v/ dniu 30 czerwca 198ó r.

Zarządzenie Nr 22 Prezesa Rady Mi
nistrów  z dnia 13 grudnia 1986 r. w 
spraw ie uznania niektórych zarządzeń 
Prezesa Rady Ministrów ogłoszonych w 
Moinitorze Polskim za nie obov/iązujące. 
Mon. Pol. n r 33 poz. 243.

Wykaz obejmuje opisy 20 zarządzeń.

Wynagrodzenia
. Zarządzenie Nr 38 M inistra Pracy,, 

P lac i Spraw  Socjalnych z dnia 25 li
stopada 1986 r. w sprawie ram owych za
sad w ynagradzania osób zatrudnionych 
w pozaszkolnych formach szkolenia, do
kształcania lub doskonalenia. Dz. Urz. 
Min. Pracy, Płac i Spr. Socjaln. n r  6 
poz. 15. '

Przepisy zarządzenia m. in. określają 
staw ki wynagrodzeń za: prowadzenie za
jęć dydaktycznych, pełnienie określonych 
funkcji, opracowywanie programów nau 
czania, udział w komisjach egzam inacyj
nych.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki szkolne

Zarządzenie M inistra Oświaty i Wy
chowania z dnia 13 sierpnia 1986 r. w 
spraw ie norm  wyposażenia w sprzęt i 
pomoce dydaktyczne przedszkoli i szkół. 
Dz. Urz. Min. Ośw. i Wych. n r 10-11 
poz 59.

Wykazy wyposażenia w sprzęt i po
moce dydaktyczne, ustanowione przepi
sam i zarządzenia, zaw arte są w odręonie 
wydanych publikacjach.

Biblioteki zakładowe

W ytyczne Nr 1 M inistra K ultury  i 
Sztuki z dnia 5 m arca 1987 r. w  sprawie 
działalności i organizacji bibliotek zakła
dowych. Dz. Urz. ^ in .  Kult. i Szt. n r 2 
poz. 6.

Wytyczne m ają zastosowanie do bi
bliotek: zakładowych i międzyzakłado
wych, związkowych i międzyzwiązko
wych oraz publiczno-zakładowych. W za
łącznikach do wytycznych podano: 1) 
Zasady i formy pomocy oraz nadzoru 
merytorycznego, 2) W arunki lokalowe, 3) 
K ryteria oosady pracdwniczej.

Informacja naukowa, techniczna 
i ekonomiczna

Zarządzenie Nr 20 M inistra-K ierow 
nika Urzędu Postępu Naukowo-Technicz- 
nego i \Vdrożeń z dnia 18 października 
1986 r. w sprawie nadania sta tu tu  Insty
tutow i Inform acji Naukowej, Technicz
nej i Ekonomicznej. Dz. Urz. Urzędu Po
stępu Nauk.-Tecłin. i Wdrożeń n r 10 poz. 
22 .
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Zarządzenie M inistra K om unikacji Nr
5 z dnia 15 stycznia 1987 r. w sprawie 

•obowiązków sprawozdawczych służby in 
form acji naukowej, technicznej i ekono
micznej. („powiel.”, tekst zarządzenia 
przekazano do zainteresow anych insty tu
cji — wg inform acji: Dz. Urz. Miin. Ko
m unikacji inr 1 poz. 4).

Uposażenia

Uchwała Nr 1'87 Rady M inistrów z 
•dnia 26 listopada 1986 r. zm ieniająca 
uchwałę w sprawie określenia wysokoś
ci staw ek w ynagrodzenia zasadniczego 
oraz wysokości, rodzajów i zasad przy
znaw ania dodatków do wynagrodzenia 
pracowników upowszechniania kultury. 
Mon Pol. n r 33 poz. 241.

Zmiany w przepisach uchw ały Nr 158 
Rady M inistrów z dnia 14 października
1985 r, (Moin. Pol. n r  36 poz. 240 i z

1986 r. n r  29 poz. 210) dotyczą funduszu 
premiowego oraz tzw. dodatku prefe- 
rencyjinego w Muzeum Narodowym w 
W arszawie oraz w Państwowych Zbio
rach Sztuki na Wawelu.

Uchwała Nr 188 Rady M inistrów z 
dnia 26 listopada 1986 r. zm ieniająca 
uchwałę w spraw ie zasad w ynagradzania 
pracowników adm inistracyjnych i obsłu
gi zatrudnionych w instytucjach i p la
cówkach upowszechniania kultury. Mon. 
Pol. n r 33 poz. 242.

Zm iany w przepisach uchw ały Nr 159 
Rady M inistrów z dnia 14 października
1985 r. (Mon. Pol. n r 36 poz, 241 i z
1986 r. n r 29 poż, 209) dotyczą funduszu 
premiowego oraz tzw. dodatku preferen
cyjnego w Muzeum Narodowym w W ar
szawie oraz Państw ow ych Zbiorach Sztu
ki na Wawelu.

TeZar

PRZEGLĄD 
PIŚMIENNICTWA

A

V • i

FRANCISZEK CZAJKOWSKI 

Toruń

PUBLIKACJA, KTÓREJ OCZEKIWANO

w  nazewnictw ie polskim term in „rehabilitacja” posiada podwójne znaczenie. 
W pierwszym przez „rehabilitację” rozumie się przywrócenie praw  utraconych na 
mocy wyroku sądowego lub zatarcie skazania, przywrócenie komuś dobrej opinii, 
.oczyszczenie z niesłusznych zarzutóv/. W drugim  zaś znaczeniu — „rehabilitację” 
traktow ać należy jako złożony proces, obejm ujący oddziaływanie lecznicze, społeczne
i zawodowe, w przypadku dziecka — pedagogiczne, zm ierzające do przywrócenia 
sprawności i umożliwienia samodzielnego życia w społeczeństwie człowiekowi, który 
takich możliwości nie m iał lub, z powodu przebytego urazu czy choroby, je utracił.

Mówiąc o rehabilitacji pam iętać należy o dorobku wniesionym w wypracowanie 
koncepcji i jej spopularyzowanie przez medyczne środowisko poznańskie pod kie
runkiem  światowej sławy uczonego, wybitnego lekarza i hum anisty prof. W iktora 
Degi, który w łaśnie przed kilkom a m iesiącami obchodził 90-lecie swoich urodzin.

1 ENCYKLOPEDYCZNY SŁOWNIK REHABILITACJI — praca zbiorowa pod redakcją 
prof. Tadeusza Gałkowskiego i prof, Jerzego Kiwerskiego. Warszawa: Państ. Zakł. Wyda-wr. 
Lekarskicli, 1986.
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Zasługą ośrodka poznańskiego było zwrócenie uwagi na to, że pacjent leczomy i in 
walida rehabilitow any medycznie równocześnie musi być poddawany rehabilitacji 
psychicznej, zawodowej i społecznej Po’ski model rehabilitacji przyniósł jego tw ór
cy międzynarodową sławę i został uznany przez Światową O rganizację' Zdrowia 
<WHO) za wiodący i godny stosowania.

Nieodłącznymi atrybutam i tak  poj
m owanej rehabilitacji są jej powszech
ność, wczesnośó zapoczątkowania, kom
pleksowość i ciągłość. Postępowanie re
habilitacyjne odnosić się może zarówno 
do chorych, inwalidów fizycznych i um y
słowych jak i osób starszych. Prof. K a
zim iera M ilanowska z Akademii Medycz
nej w Poznaniu w jednym  ze swoich re 
feratów   ̂ zwróciła uwagę na in teresują
ce środowisko bibliotekarskie uw arunko
w ania rehabilitacji leczniczej i psychicz
nej, akcentując rolę zespołu rehabilita
cyjnego w postępowaniu uspraw niają
cym. W składzie tego zespołu, obok le
karza specjalisty z rehabi itaęji, będące
go kierownikiem  i odpowiedzialnym za 
jego działalność, znaleźć się również po
winni: m agister rehabilitacji ruchowej, 
technik fizjoterapii, terapeuta zajęciowy, 
pracownik socjalny, psyehoog kliniczny
i w spółpracujący z tym i ostatnim i bi
bliotekarz.

Jeśli więc akceptuje się tezę o udziale 
bibliotekarza w zespole, czy szerzej mó
wiąc o potrzebie jego uczestnictwa w sze
roko pojm owanych i metodycznie stero
w anych czynnościach rehabilitacyjnych, 
k tóre nieraz mogą być wykonywane rów 
nież i poza szpitalem czy sanatorium , to 
z konieczności trzeba go wyposażyć w 
elem entarny chociażby zasób wiedzy z 
te j dziedziny i zapoznać z podstawowy
m i pojęciami i poglądami przygotow ują
cymi do te j specjalistycznej i złożonej 
działalności bibliotekarskiej.

Skąd zatem bibliotekarz zaczerpnąć 
może te wiadomości? W ydaje się, że ta 
kim właśnie kom pendium  inform acji 
podstawowych z medycyny, psychotera
pii, psychologii, socjologii, praw a, peda
gogiki ogólnej i specjalistycznej jest wy
dany pod koniec roku 1986 „Encyklope
dyczny Słomnik rehabilitacji”. W ydaw
nictwo to zawiera Przedmowę autorstw a 
prof. W iktora D e g i, W prowadzenie o- 
pracowane przez redaktorów  i alfabe
tycznie ułożony spis haseł, bezpośrednio 
lub pośrednio związany z rehabilitacją. 
N ieraz prezentuje obszerniejsze poglądy 
autorów  z 23-osobowego zespołu redak
cyjnego, podane w sposób przejrzysty i  
jasny.

W Przedmowie stanowiącej doskona

łe wprowadzenie do tem atu i uwzględ
niającej skrótową historię problemu, czy
tam y m. in.: „Rehaoilitacja, jako proi.es 
spoleczno-medyczny, rozwinęła s^ę w na
szym  kraju i uardzo szybko wyszła poza 
zasięg lekarski. Zainteresowały się nią 
liczne instytucje państwowe i społeczne, 
którym  problemy osób niepełnospraw
nych były bliskie. W yrazem  tego stał się 
rozwój piśmiennictwa, którego autorami 
byh: lekarze różnych specjalności, fizjo- 
patolodzy, socjolodzy, kinezyterapeuci, 
psycholodzy, pedagodzy, ekonomiści, 
prawnicy, architekci i uroaniści, pracovo- 
nicy adm inistracyjni i in.” (s. 6).

W omawianym Słow niku, liczącym 430 
stron (35 arkuszy wydawniczych) i nie 
posiadającym  prawdopodobnie swego od
powiednika w literaturze obcojęzycznej, 
znalazły się hasła niezbędne dla specja
listów z wielu dziedzin wiedzy, w tym 
również i bibliotekarzy, spotykających 
się na codzień — niezależnie od typu 
bibliotek, w których pracują — z oso
bam i niepełnosprawnym i, zarówno doro
słym i jak i dziećmi.

Spójrzmy więc z bibliotekarskiego 
punktu  widzenia na niektóre przynaj
m niej hasła. Jakie z nich przydać się 
mogą w codziennej działalności? Do ta 
kich zaliczyłbym na przykład selektyw
nie w yorane pojęcia:
— z medycyny: afazja, amnezja, autyzm, 

choroby wieńcowe, depresja, duszni
ca, bolesna, dysiekcja, padaczka, psy
choza, geriatria, gruźlica, neuropsy- 
cho-ogia, schizofrenia, psychoterapia z 
wyodięonionyrni dziedzinami muzyko- 
terapii, psychodramy, choreoterapii i 
wreszcie biblioterapii określanej jako 
jedna z metod wykorzystujących róż
ne formy twórczości literackiej (poe
zja, twórczość beletrystyczna, m ate
riały  inform acyjne — np. prasa, sztu
ki teatralne, film itp.) do celów te 
rapeutycznych,

— z psychologii: adaptacja psychiczna, 
alkoholizm, em patia (cecha niezbęd
na dla dobrego biblioterapeuty), in- 
trospekcja, kompensacja, psychologia 
defektologiczna, tyflopsychoiogia, re 
habilitacja psychiczna,

— z nauk socjalnych; adaptacja społecz
na, akceptacja zawodowa inwalidów,

2 Por. „Polska koncepcja rehabilitacji i formy postępowania rehabilitacyjnego” W: Czy
telnictwo niewidomych, niedowidzących oraz osób starszych — materiały pod redakcją Fran
ciszka Czajkowskiego, Marii Skarżyńskiej. Toruń: WBPiKM, 1985, s. 11-19.
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choroby społeczne, integracja spo
łeczna, niedostosowanie społeczne,

— z pedagogiki specjalnej: dzieci niepeł
nosprawne, dzieci trudne, szkolnictwo 
dla głucłiycłi, niewidomycti, niedosto
sowanych społecznie, dla upośledzo
nych umysłowo, klasy specjalne, szko
ły zawodowe specjaine.
Ponadto znajdują się hasła dotyczące 

pojęć: domów pomocy społecznej, domów 
dziennego pobytu, Uniwersytetów  Trze
ciego V/ieku, Towarzystwa Walki z K a
lectwem, Polskiego Związku Głuchych, 
Polskiego Związku Niewidomych.

Wiele miejsca poświęcono omówieniu 
różnych aspektów  rehaoilitacji, co jest 
nadzwyczaj ważne ze wzg ędu na cha
rak te r w ydawnictwa i szeroki zakres je
go potencjalnych użytkowników. Zaw ar
tość haseł wzDogacono o kilkanaście n a 
zwisk w ybitnych uczonych, którzy w nie
śli doniosły w kład w rozwój omav/ianej 
tu  dziedziny. W liczbie tej znajdują się 
m. in. prof. M arian W e i s s  ^1921 - 1981), 
A lfred B i n e t  (1857 - 1911), Ireneusz 
W i e r z e j e w s k i  (1881 - 1930), Ludw ik 
G u t t m a n  (1899- 1980).

Ten przykładowo podany wybór h a 
seł pozwala na wyrobienie sobie poglą
du o charakterze Słow nika i jego po
mocniczej, czy niezbędnej naw et funkcji 
w  organizowaniu pracy z ludźmi poszko
dowanymi na  zdrowiu. Pom aga też w 
lepszym zrozumieniu ich stanów psycho
społecznych, a w w ypadku bibliotekarzy
— sprzyja odpowiedniemu doborowi lite
ratury , muzyki, zestawów gier przysto
sowanych do tych stanów.

W om awianej publikacji, stanow iącej 
pierwszą próbę tego rodzaju w ydaw nic
tw a encyklopedycznego, nie udało się u- 
niknąć — na co zresztą zw racają uwagę 
sami redaktorzy opracowania •— drob
nych niedociągnięć zarówno w koncepcji 
jak i treści oddanego do rąk  odbiorców 
dzieła. Szkoda, że np. przy nazwiskach 
autorów  opracowania nie uwzg ęiniono, 
obok tytułów  naukow^ych, dodatkowo je
szcze nazw instytucji, uczelni i siedziby, 
środowiska naukowego, z którego się wy
wodzą. Zezwoliłoby to na pełniejszą o- 
rientację o autorze i wnikliwsze spojrze
nie na treść hasła. W ydaje się również, 
że w Słowniku, podobnie zresztą jak i 
w wielu innych publikacjach polskich 
dotyczących populacji osób niepełno
spraw nych, nie uporano sie do korca z 
uporządkowaniem  terminologii. I tak  np. 
w pojm owaniu takich wyrażeń, jak „oso
ba niepełnospraw na” (s. 19.), ,yniepełno- 
spraw ność” (s. 168) z jednej strony, a 
„inwaHda” (s. 100), „inwalidztwo” (s. 101) 
z drugiej, zauważa się b rak  precyzji.

Pod hasłem  „osoba niepełnospraw na” pi
sze się, że: „jest to pojęcie bardzo ogól
ne, obejm ujące swym zakresem inw a.i- 
dów oraz osoby o mniejszym  stopniu ob
niżenia sprawności organizm u . . t ym
czasem zaś na s. 9 czytamy o rehab ilita
cji „osób starszych, inwalidów i osób nie
pełnospraw nych”, co sugeruje różnicę 
pojęciową w w ystępujących tu  te rm i
nach.

W ydaje się, że należałoby uznać za 
słuszną sugestię, by do pojęcia osób nie
pełnospraw nych (disabled people) jako 
pojęcia nadrzędnego — co zresztą coraz 
częściej spotyka się w literaturze psy
cho.ogiczno-pedagogicznej z angielskiego 
obszaru językowego — zaliczać inw ali
dów fizycznych i umysłowych (physical
ly and m entally handicapped), okresowo 
i przewlekle chorych (tem porally and 
chronical;y ill) oraz osoby starsze (elder
ly people). Uważam również, że zgodnie 
z uwagą zaw artą w W prowadzeniu przy
dałoby się, w następnym  chociażby wy
daniu, wszystkie hasła wzbogacić o je
den synonim w języku angielskim. A 
może też należałoDy do niektórych cho
ciażby haseł dołączyć wykaz kilku n a j
bardziej reprezentatyw nych pozycji z 
piśm iennictw a dostępnego w  języku pol
skim.

Te kilka propozycji podałem dlatego, 
gdyż redaktorzy proszą o zgłaszanie uzu
pełnień i sugestii z m yślą o następnym  
w ydaniu Słownika. A taka potrzeba już 
istnieje, bowiem pub-ikacja w ydana w 
15-tysięcznym zaledwie nakładzie, ze 
Vv'̂ zg]ędu na duże w alory treściowe, bo
gaty m ateriał inform acyjny ujęty , zgod
nie z aktualną wiedzą dotyczącą szero
kiego wachlarza zagadnień związanych 
z rehabilitacją, sta ranną szatą graficzną 
(tv/arda oprawa, papier biblijny kl. III, 
czytelny druk) zniknęła już z półek księ
garskich i jest w- te j chwili pozycją po
szukiwaną.

Na zakończenie w arto przytoczyć nad
zwyczaj trafną  refleksję prof. W iktora 
Degi: „Ukazame s ę Encyklopedycznego  
Słow nika Rehabilitacji jest niejako od
powiedzią na jego społeczne zapotrzebo
wanie. In icja tyw ę wydania słow nika za
wdzięczam y Radzie Naukow ej Państwo
wego Zakładu W ydaw nictw  Lekarskich. 
Jest to szczęśl wa inicjatywa. Podziwiam  
odwagę autorów, którzy podjęli się pio
nierskiego opracowań'a i zeorania odpo
wiednich haseł”. (Przedmowa, s. 8 - 9). 
Do te j wypowiedzi niewiele już można 
dodać. Najwyżej — słowa wdzięczności 
i uznania należne pomysłodawcom i rea
lizatorom  tego cennego przedsięwzięcia.
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SPRAWY BIBLIOTEKARSKIE 
W „ROCZNIKU BIBLIOTEKI NARODOWEJ”

z  coraz większymi opóźnieniami uka
zuje się „Rocznik Biblioteki Narodowej”. 
W grudniu 1986 r. opuścił' drukarnię tom 
XVII - XVIII za la ta 1981 - 82, redagowa
ny jeszcze przez zespół pod kierunkiem  
prof. Witolda Stankiewicza ^

Należy jednak stwierdzić, poniekąd z 
żalem, że upływ  czasu nie spowodował 
dezaktualizacji treści zaw artych w pier- 
wszch trzech artykjałach, które chcieli
byśmy przybliżyć czytelnikom „Bibliote
karza”.

Pierwsze dwa stanowią- dwugłos w 
spraw ie akadem ickiego kształcenia bi
bliotekarzy w Polsce. Oboje autorzy — 
Jadw iga K o ł o d z i e j s k a  i Krzysztof 
M i g o ń — przedstawili obraz na dość 
roz egłym tle porównawczym. K. Migoń, 
p rz e z , kilka lat przewodniczący Zespołu 
Dydaktyczno-W ychowawczego Biblioteko
znaw stw a przy M inisterstw ie Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i (wówczas jesz
cze) Techniki, poszukuje przyczyn sła
bości w braku jasno określonych pod
staw  teoretycznych bibliotekoznawstwa 
jako kierunku studiów, lub raczej w 
braku  zdecydowania w określeniu księ- 
goznawstwa jako dyscypliny naukowej, 
na bazie k tórej rozw ijane powinny być 
studia. W związku z tym  podaje przy
kłady szkół, w których jego zdaniem 
księgoznawstwo dobrze służy kształceniu 
kadr pracowników książki. Jednocześnie 
jednak obszernie dowodzi, że przyjęcie 
za podstawę studiów autonomicznej nau 
ki o bibliotece sprawia, że zależnie od 
specyfiki tradycji lokalnych i narodo
w ych studia bibliotekarskie przyjm ują 
bardzo różnorodny charakter. Tendencji 
te j uległ też system akademickiego kształ
cenia bib iotekarzy w Polsce w połowie 
la t siedemdziesiątych, kiedy to ukształ
towały się dwa profile programów; hu
manistyczny i m atem atyczny. Wówczas, 
gdy pisał swój artykuł autor nie był w 
stanie ocenić rezultatów  tego rozwiąza
nia, gdyż absolwenci studiów dopiero za
czynali swe kariery zawodowe. Dziś mo
żna już stwierdzić, że podział ten nie 
zaznaczył się w praktyce ża.dnymi w i
docznymi zmianami.

Innych źródeł niedostatków  upatru je 
Migoń w braku podręczników i skryp
tów akademickich, niewystarczającej ilo
ści wysoko kw alifikowanych kadr nau
czycieli akadem ickich, szczególnie samo
dzielnych pracowników naukowych oraz 
w  braku jasnych perspektyw  zatrudnie

nia absolwentów studiów  wyższych. Co 
do tej ostatniej kwestii, to można stw ier
dzić z całą pewnością, że obawy autora 
okazały się bezzasadne. Gdyoyż tylko 
wszyscy kończący studia zechcień praco
wać w zawodzie, do którego się przygo
towywali! . . .

Zupeinie odmiennie podeszła do poru
szanych kwestii Jadwiga Kołodziejska. 
Założywszy, że biblioteki jako instytucje 
ku tu ry  a zarazem jednostki organiza
cyjne podlegające regułom  zarządzania 
i adm inistrowania, rozw ijają się zgod
nie z potrzebam i środowisk, w których 
funkcjonują, poziom zaś ich zaawanso
wania technicznego i organizacyjnego od
powiadać musi poziomowi cywilizacyjne
mu kraju, uznała rozmaitość koncepcji 
nauki o bibliotece w różnych krajach, a 
naw et regionach tego samego k raju  za 
całkowicie naturalną. Stąd zaś wynikać 
musi rozmaitość programów kształcenia 
bibliotekarzy.

Analizując, program y kształcenia bi
bliotekarzy w szkołach wyższych w Pol
sce na t e  programów obowiązujących 
za granicą stwierdza Kołodziejska, że są 
one nadm iernie rozproszone; zbyt wiele 
w nich „podstaw” i „elementów” róż
nych dyscyplin, w ykładanych osobno, bez 
związku z nauką o bibliotece i inform a
cji naukowej.

Zwraca też uwagę, podobnie jak Mi
goń, na szczupłość kadry kształcącej, 
szczególnie w stosunku do dość dużej 
liczby studiujących. W najbardziej roz
winiętych krajach św iata zachodniego na 
jednego studenta przypada średnio pię
ciokrotnie więcej wykładowców niż w  
Po’sce.

Za bardzo ważną kwestię uznaje Ko
łodziejska związek praktyki, dydaktyki 
i bad-ań, który w biblitekarstw ie polskim 
na dobrą sprawę nie zachodzi. Nie 
sprzyja bowiem tem u niski poziom za
awansowania technicznego i organizacyj
nego bibliotek, brak wyraźnych m oty
wów do poprawy obsługi inform acyjnej 
użytkowników i ich niewielkie potrzeby 
w tym zakresie, niedorozwój badań nauko
wych prowadzonych w bibliotekach, a 
także nikły przepływ wysoko kw alifiko
wanych kadr między bibliotekami i aka
demickimi szkołami bib'iotekarskim i. Na 
przeszkodzie stoi bowiem niemożliwość 
przenoszenia się specjalistów z miejsca 
na miejsce oraz niehpnorowanie przez 
uczelnie wysokich kw alifikacji facho-

« Rocznik Biblioteki Narodowej. 1981 -1982. R. 17 - 18, 552 s., 24 cm,. 11., tab. ISSN 0083-7261, 
ISBN 83-7009-002-8.
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w ych nie potw ierdzonych stopniExni i ty 
tułam i naukowym i.

Inaczej niż Migoń podchodzi też Ko
łodziejska do kwestii wartości nauki o 
biDiiotece. O ile bowiem tw ierdzi on, że 
w arunkiem  uznania jej za autonomiczną 
dyscyplinę naukow ą jest moż iw ość 
współdziałania z imnymi naakam i, głów
nie społecznymi, o tyle cytowana tu au
torka jest zdania, że wartość nauki o bi
bliotece spraw dza się najiepiej w jej 
praktycznych zastosowaniach.

Niestety, Jadw iga Kołodziejska nie 
form ułuje żadnych wniosków praktycz
nych. Między wierszami daje jednak wy
raźnie do zrozumienia, że sytuacja może 
ulec zmianie jedynie w w arunkach od
biurokratyzow ania życia społecznego, 
gdy zaistnieją mechanizmy powodujące 
zwiększenie potrzeb inform acyjnych użyt
kowników, a szkoły będą m usiały uczyć 
jak te wszystkie potrzeby w sposób op
tym alny zaspokoić. Kiedy to jednak na
stąpi? . . .

Trzeci artykuł, który w arto tu  zasyg
nalizować, poświęcony jest klasyfikacji 
zbiorów w dużych bibliotekach uniw er- 
sa.nych. Jego autorka, Ewa S t ę p n i a -  
k o w a, dokonała przeglądu i oceny 
wszystkich ważniejszych systemów kla
syfikacyjnych oraz wskazała najisto tn iej
sze problemy związane z ich zastosowa
niami, zarówno w ■ praktyce bibliotecz
nej jak i bibliograficznej.

Dysponując dużym doświadczeniem w 
pracy nad kata ogami rzeczowymi Bi
blioteki Narodowej, autorka form ułuje 
dość zaskakujące tezy, przekonywnjąco 
je dokum entując. Twierdzi bowiem, że
— choć niewolne od wad — najlepiej 
się spraw dzają i najpowszechniej są sto
sowane systemy klasyfikacyjne stworzo
ne jeszcze w XIX stuleciu. Idąc zaś jesz
cze da ej, obala często spotykane opinie 
(o których słuszności był przekonany m. 
in. piszący te słowa) o niewielkiej przy
datności klasyfikacji systematycznych do 
potrzeb automatycznego wyszukiwania 
inform acji, Wobec postępów w technice 
inform atycznej, a zwłaszcza języków 
program owania, opinie takie stają się już 
nieaktualne. W związku z tym, autorka 
nie uważa za konieczne zarzucanie przez 
duże biblioteki stosowanych w nich przez 
lata własnych sytemów klasyfikacji, lecz 
opowiada się za podwójnym opracowa
niem rzeczowym — system atycznym  i 
przedmiotowym. Za takim  rozwiązaniem 
przem aw iają przeprowadzone jeszcze w 
latach sześćdziesiątych badania radziec
kie. Okazało się bowiem, że czyte nicy 
posługują się obydwoma typam i katalo
gów w tym samym mniej więcej stop
niu. Podwójne katalogi rzeczowe posiada 
40®/o bibliotek naukowych w RFN, 30®/s 
w A ustrii i około 20®/o w NRD.

Bardzo interesujące są rozważania au 
torki nad kryteriam i oceny klasyfikacji 
bibliotecznych. Otóż według niej waż
niejsze od kryteriów  poprawności n au 
kowej są względy praktyczne, a w szcze
gólności zgodność klasyfikacji ze stanem  
rozwoju nauk i piśm iennictwa, przejrzy
stość układu pozwalająca na szyoką 
orientację w struk turze kata-ogu, zrozu
miałość użytej terminologii, stopień 
szczegółowości i wzajem ne powiązania 
pom^ęazy hasłam i, istnienie tablic, czyli 
scnem aiu klasyfikacji, a w przypadku 
klasyfikacji system atycznej również in- 
deK.su przedmiotowego, wreszcie zgod
ność system u klasyfikacyjnego z chaxak- 
terem  księgozbioru i potizeuam i użytko
wników. A utorka podkreśla również w a
gę kryteriów  ekonomicznych, zaznacza
jąc wszakże, iż ich zastosowanie n a
stręcza wie-e trudności.

Ooszerne opracowanie Ewy S tępnia- 
kowej, w którym  porusza ona również 
kwestie współpracy m iędzynarodowej w 
zakresie opiacow ania rzeczowego piś
miennictwa, kończą uwagi na tem at kla
syfikacji zoiorów Biblioteki Narodowej. 
A utorka sporządziła taoelę inform ującą
o stanie opracowania zoiorów ogómych 

I biblioteki, z k tórej wynika, że w zasa
dzie zoiory te są objęte albo tylko ka ta
logiem systematycznym, aibo tylko 
przedmiotowym. Powinny one zaś — 
zgodnie z jedną z głównych tez arty k u 
łu — być sklasyfikowane podwójnie. W 
związku z tym au torka proponuje przy
wrócenie zarzuconej w 19/0 r., rzeczy
wiście nieaoskonałej, k lasyfikacji syste
matycznej.

B ibliotekarską część „Roczinika” uzu
pełniają dwa artykuły  wspomnieniowe. 
W jednym  z nich Anna P u c i a t o w a  
przypom ina sylwetkę Stefana V r t e 1 - 
- W i e r c z y ń s k i e g  o, który w latach 
1937 - 19 lO kierował Biblioteką Narodo
wą, w drugim zaś nieżyjący już Michał 
A m b r o s przedstawił portre t Jana K o s- 
s o n o g i, współtwórcy katalogów przed
miotowych Biblioteki Uniwersytetu War
szawskiego i Biblioteki Narodowej, gdzie 
ponadto pracował nad katalogiem  syste
matycznym.

Poza tym om aw iany tom „Rocznika 
Biblioteki Narodowej” zawiera wieie in
nych interesujących m ateriałów  uszere
gowanych w działach „Czytelnictwo”, 
„Zagadnienia wydawnicze”, „Dzieje ksią
żki i bibliotek”, „Zbiory Biblioteki Na
rodow ej” oraz w Obszernym dziale re 
cenzji. INestety, opóźnienia w druku wy
dawnictwa stały się już tak  duże, że 
tymczasem zmarli nie tylko autorzy re
cenzowanych opracowań, ale naw et nie
którzy spośród recenzentów.

S tefan Kubów
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ROZMAITOŚCI Z PRZESZŁOŚCI 
WYBRAŁ I GDZIE TRZEBA KOMENTARZEM UZUPEŁNIŁ 

ANDRZEJ KEMPA

Uważni czytelnicy wydawanego przed wojną czasopisma Silva Rerum  pam ięta
ją zapewne ruorykę Marginal a, podpisywaną kryptonim em  K. P. Pod tym krypto
nimem ukryw ał się sam Kazimierz Piekars'ki, w yoitny historyk książki, erudyta 
i bibliofil. Na treść Marginaliów  (tłoczonych też osobno w 50 egzem plarzach jako  
rękopis do u ży tku  towarzyskiego) składały się cenne przyczynki do dziejów książ
ki, recenzje, sprawozdania z wystaw bibliofilskich i opisy druków  nieznanych lub. 
niezbyt dokładnie opisanych, pod wspólnym tytułem  BioUographica nova et em en- 
data.

W upraw ie czarodziejskiego Ogrodu Książek służą bibliotekarzom pomocą różne 
poradniki, podręczniki i encyklopedie, niezbędne w prawidłowym  gromadzeniu, opra
cowaniu, przechowywaniu i upowszechnianiu ksiąg oraz inform acji o pożytkach pły-- 
nących z racjona..nego ich wykorzystania.

Ogród Ksiąg pełen jest starodrzew ia — woluminów dostojnych, ale też m łod
niak krzewi się obficie, więc wiedzę stosowną trzeoa pomnażać wciąż, by sprostać 
wymogom tej osobliwej agronomii. W częstycłi kontem placyjnych przechadzkach po 
zaczarowanym Ogrodzie Ksiąg towarzyszy mi zawsze raptuiarzyk zapełniany wciąż 
nowymi notatkam i o różnych książkach, ludziach i zdarzeniach z zamierzchłej i n ie
dawno minionej przeszłosci. Te droone zwykle zapiski odpowiadają tytułowi tego 
działu, stanowiącego w Istocie zbiór niewielkich całości lub fragmentów dzieł w ie
lu  autorów.^ przeznaczonego w tym  przypadku nie tyle d:a celów dydaktycznych lub 
naukowych (jak definiuje Encyklopedia wiedzy o książce), ile dia uciechy starszyzny 
i młodzi bibliotekarskiej. Piszący te słowa ma nadzieję, że niektóre opublikowane tu 
m arg.naiia okażą się przydatne i w bieżącej pracy bibliotekarskiej.

W podróżach po świecie ksiąg nie czuję się osamotniony. Poprzedzali tonie Ju 
lian Tuwim, twórca słynnego cykiu Cicer cum caule, Juliusz W. Gomu.icki, publiku
jący przed laty na łamach Nowych Książek znakomite Podróże po Szpargalii oraz,, 
by wspomnieć najgodniejszych poprzedników, Roman Kaleta, autor poczytnej a za
razem źródłowej książki Sensacje sprzed lat, w części poświęconej interesującej, 
nas problematyce.

Naszą przechadzkę po Szpargalii zacznę od refleksyjnego głosu sprzed wieku 
oceniającego niepewny los bibliotek i piśm iennictwa wobec zagrożeń cywilizacyj
nych ludzkości. Tę sm utną refleksję, pełną filozoficznej zadumy, zawdzięczamy Jó 
zefowi Ignacemu Kraszewskiemu, którego setna rocznica śmierci minęła właśnie w 
tym  roku (Kraszewski zm arł 19 m arca 1887 r.): Piśmiennictwo dziś tak olorzymio- 
rozrosło, naturalnie cale do potomności przejść nie może. Co z mego zostanie? Co 
zginie? Tego nie odgadnie nikt, bo niepodobna przewidziać, na jakie kataklizm y spo
łeczne i kosmiczne świat narażony będzie. Biblioteki nasze może spotkać los ale
ksandryjskiej. Literatura też, tak jak  dziś jest, głównie służy potrzebom dnia każ~- 
dego i służba ta stanowi je j obowiązek.

Są książki

Są książki, które więcej istotnie nie warte,
Jak odczytaw szy jedną z cierpliwością kartę 
Odłożyć na bok — ale znajdą się i takie.
Co korzyści za sobą mając wielorakie,
Godne są, by je podejść przez słodycz, co nęci,
A przynajm niej do zgonu zachować w pamięci.

Autorem tego wiersza był Kalikst P a- szem przez K alixta Pawłowskiego, kapi-- 
włowski (1790 - 1864), oficer wojsk poi- tana byłych w ojsk polskich, ułożonych, 
kich z czasów Królestwa Kongresowego. (W arszawa 1839).
Wiersz pochodzi ze Zbioru m yśli w ier-
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Podstęp

Znakom ity nasz dziejopis Joachim  Le
lewel, tw órca Bibliograficznych ksiąg 
dwojga  i Dziejóio bibliotek  byl też n a 
m iętnym  bibliofilem. Na obczyźnie, po 
klęsce pow stania listopadowego, odtw a
rzał mozolnie pozostawiony w  k ra ju  
księgozbiór, stanowiący d.ań nieodzow
ny w arsztat pracy badawczej. Zdobywał 
książki u bukinistów  be;gijskich, wym ie
niał książki swego autorstw a z innym i 
uczonymi, pozyskiwał nowe nabytki na 
aukcjach, inadszarpując swój skrom ny 
budżet domowy. Czasem rodacy usiłowa
li delikatnie przyjść z pomocą n ie ' zno
szącemu zapomóg historykowi. O podob
nym  zdarzeniu opowiedział August 
Iwański w Pam iętnikach 1832 - 1876 (War
szawa 1928):

Środki, jakim i Lelewel rozporządzał, 
ograniczały się do honorariów przesyła
nych od czasu do czasu przez księgarza 
z Poznan a — znanego powszechnie w y 
dawcę polskich dzieł jego Żupańskiego. 
K osztowne i zanadto specjalne dz'eło pt. 
„Geographic du m oyen age”, w  języku  
fra n c u sk m  wydane, znajdujące się u  
księgarza miejsowego, rozchodziło się 
wprawdzie, ale głównie do w iększych bi
bliotek, dochód wi.ęc ze źródła tego sta

łym  być nie mógł. W czasie mego poby
tu  w  Brukseli w ypadek n iezw ykły  spro
wadził na znajdującego s'ę zawsze w  po
trzebie uczonego istny deszcz złoty. W y
syłany w  roku 1859 przez rosyjskiego  
m inistra w ojny M ilutina na kongres w ię
zienny do Londynu kapitan sztabu jene- 
ralnego Z ygm unt Sierakow ski nie mógł 
w  przejeździć przez Brukselę ominąć Le
lewela, poruszony zaś ten wielkiego ser
ca człowiek w idokiem  ubóstwa zawarł 
stante pede ta jem ny układ z m iejscow ym  
księgarzem, w  kilka  dni zaś potem  z  
w łasny' h ust Lelewela dowiedziałem się
o zapotrzebowaniu kilkunastu  naraz 
egzemplarzy dz eła jego, w  słowach, cha
rakteryzujących człowieka i uczonego: 
„Są jeszcze ludzie chcący pracę moją po
znać:” W ele z otrzym anych pieniędzy  
zarezerwowała Marianna (posługaczka 
Flarnandka —• przyp. AK ) na potrzeby 
swego pup la, jak i na lołasne — nie 
w iem, ty lko  od samego Lelewela dowie
działem  się wkrótce, źe udało m u s'ę 
wyłowić parę „białych kruków ” na licy
tacji książek, na które pchała go nam ięt
ność zbieracza nawet w tedy, gdy grosza 
w kieszeni nie posiadał.

Zaklęcie przeciw złodziejom książek

• Zaklęcia przeciw złodziejom książek 
umieszczono niegdyś jako przestrogę d’a 
odstraszenia ew entualnych przyvvłaszczy- 
cieli. Zbierali te zaklęcia z upodobaniem 
Adam Fischer i Kazimierz Piekarski. 
P ierw szy z nich poświęcił im osobny a r 

tykuł w czasopiśmie E x lib rs  z 1917 r., 
drugi publikował je w S 'lva  Rerum. 
Poniższe zaklęcie pochodzące z osierńna- 
stowiecznego rękopisu ogłosiłem przed 
laty  w czasopiśmie Księgarz (1960, n r 
13/14):

Niech magnes do  ̂te j ks 'ążki nikogo nie bierze.
Bo to, w ierz m i, jest sztuka przeciw dobrej wierze, 
A  do tego i służyć dwom  panom nie może.
Przeto je j nie nam awiaj do siebie, niebożę.

Aforyzmy o książce

Autorem  tych aforyzmów jest S tan i
sław (w Słow niczku pracowników książ
ki polskiej Teodor) Brandowski (1894 - 
-19 '9 ), wicekustosz i zastępca dyrektora 
Biblioteki M iejskiej w Bydgoszczy w la
tach 1922 - 1939. Te i inne aforyzmy opu
blikował pt. Ucieszne jig liki o ludziach 
a xięgach dobrych y złych  w księdze ju 
bileuszowej Na dziesięciolecie Biblioteki

M iejskiej w  Bydgoszczy 1920 - 1930 (Byd
goszcz 1931), w ydanej luksusowo w na
kładzie za’edwie 200 egz.

— Jedni gromadzą książki, aby mieć 
bibliotekę — imni zakładają bibliotekę, 
aby mieć książki.

— Najlepszy przyjaciel zawiedzie, do
b ra książka nigdy.
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K O M U N I K A T Y

SEMINARIUM W ZAKRESIE BIBLIOTEKOZNAYi-^STWA 
I INFORMACJI NAUKOWEJ

w  m arcu 1986 r. wznowiło działalność prowadzona pod kierunkiem  prof, dr 
hab. M arii D e m b o w s k i e j ,  sem inarium  poświęcone problemom bibliotekoznaw
stw a i inform acji naukow ej. Sem inarium  posiada wieloletnią łiistorią, zostało bowiem 
zorganizowane v/ 1971 r. w Bibliotece PAN w W arszawie jako sem inarium  dokto
ranckie w zakresie bibliotekoznawstwa, bibliografii i inform acji naukowej. Uczest
niczyli w .nim zarówino przedstawiciele bibliotek panowskich, Biblioteki Narodowej 
jak i bibliotek innych sieci resortowych.

W latach 1976 - 78 sem inarium  prowadzone także pod kierunkiem  prof. Awarii 
Dembowskiej, odbywało się w Instytucie Inform acji Naukowej, Technicznej i Eko
nomicznej i poświęcone było przede wszystkim om awianiu prac badawczych, p ro
wadzonych przez jego uczestników. Prezentow ana tem atyka skupiała się wokół n a
stępujących zagadnień: term inologia z zakresu inform acji naukowej, pojęcie efek
tywności działalności inform acyjnej, iniedokumentograficzne źródła inform acji, n ie
formalne drogi kom unikacji naukowej, społeczne uw arunkow ania korzystania z in 
form acji naukowej. Przedm iotem  wielu posiedzeń były także krytyczne omówienia 
nowych publikacji krajow ych i zagranicznych, oraz sprawozdania z konferencji k ra 
jowych i wyjazdów zagranicznych.

W latach akadem ickich 1978/79 - 1981/82 sem inarium  działało przy Instytucie 
Kszałcenia Nauczycieli i poświęcone było problemom inform acji naukow ej ze szcze
gólnym uwzględnieniem inform acji w dziedzinie pedagogiki i oświaty. Na spotka
niach odbywający-eh się co 2 tygodnie, w referatach i dyskusjach podejmowano 
m. in. tem aty; nauczyciel jako użytkownik inform acji naukowej, potrzeby pracow 
ników naukowych w zakresie inform acji pedagogicznej, program  przysposobienia 
młodzieży szkolnej do roli użytkowników inform acji, trendy rozwojowe inform acji 
pedagogicznej w świecie, program y i systemy inform acji w dziedzinie oświaty i w y
chowania. . j

W latach 1983 - 85 na sem inariach, odbywających się ponownie w  Instytucie 
INTE, omawiano problem y w ynikające z roli Insty tu tu  jako centralnej placówki w 
zakresie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi krajowego system u infor
m acji naukowej.

Wznowione w m arcu 1986 r. sem inarium  poświęcone jest szeroko pojętym  prob
lemom bibliotekoznawstwa i inform acji naukowej. Skupia ono przedstawicieli śro
dowisk naukow o-dydaktycznych oraz bibliotek naukowych z całego kraju, a w a
runkiem  uczestnictwa jest aktyw ny udział w jego posiedzeniach. Przyjęto założenie, 
iż w  ram ach sem inarium  omawiane będą zarówmo problem y teorii jak i p rak tyk i 
działalności biblioteczno-inform acyjnej w naszym kraju  a także zasługujące na uw a
gę publikacje krajow e i zagraniczne, konferencje, sympozja i narady.

Posiedzenia odbywają się w  siedzibie C entralnej Biblioteki Rolniczej. Sprawy 
organizacyjne sem inarium  prowadzone są przez Sekcję Bibliotek Naukowych przy 
Zarządzie Okręgu W arszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Obowiązki sekretarza sem inarium  pełni m gr E. M a l i n o w s k a ,  Biblioteka Na
rodowa, W arszawa, ul. Hankiewicza 1, teł. 22-51-33.

Elżbieta MALINOWSKA



z  DZIAŁALNOŚCI SBP NA OPOLSZCZYŹNIE

w  czw artym  kw arta le minionego roku Zarząd Okręgu SBP w  Opolu zorganizo
w ał bardzo ciekaiwy w ykład nt. „Terapii sz tuką”. W ykład przeprow adziła dr Wita 
S z u l c ,  ad iunkt Akademii Medycznej w  Poznaniu. Słucłiaczami byli pracownicy 
Szpitala Ginekologicznego w Opolu, gdzie funkcjonuje biblioteka szpitalna dla cłao- 
rych i personelu oraz Biblioteki M iejskiej w Niemodlinie. A rteterapia spotkała się 
z dużym zainteresowaniem , w spotkaniacłi uczestniczyło ok. 100 osób.

K olejna Biblioteka na Opoiszczyźnie obcłiodziła swój jubileusz, była n ią M iej
ska i Gminna Biblioteka Publiczna w  Kluczborku. W spotkaniu zorganizowanym 
z okazji te j uroczystości uczestniczył pierwszy jej założyciel i dyrektor pan Ignacy 
Traw iński. Zasłużonym pracownikom  te j biblioteki wręczono nagrody, dyplomy i w y
różnienia.

Koło M iejskie SBP w  Opolu przekazało do druku po 2-letniej pracy redakcyj
nej w ydawnictwo biograficzne poświęcone zasłużonym bibliotekarzom  Opola zaty
tułow ane „Szli do l udz i . . Wydawni ct wo ukaże się nakładem  Wojewódzkiej Biblio- 
tegi Publicznej w Opolu.

Miłym akcentem  kończącym rok 1986 było towarzyskie spotkanie w  „Andrzej
kowy wieczór”, zorganizowane przez ZO SBP i KMPiK w  Opolu dla bibliotekarzy 
i pracowników  placówek kulturalno-oświatow ycti m iata Opola. Dobrze opracowany 
i zrealizowany program  rozrywkowy te j im prezy sprzyjał naw iązyw aniu kontaktów  
koleżeńskich i zawodowychi.

W 1986 roku jubileusze pracy w  bibliotekarstw ie obchodzili: 25-lecie kol. A lina' 
B l i c h a r s k a  i W anda M a t w i e j c z u k ,  30-lecie kol. S tanisław a S a g a n  i He
lena O s t r o w s k a .  '

W anda MATWIEJCZUK

REGULAMIN 
KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

1. W konkursie mogą brać udział prace m agisterskie z zakresu:
a) bibliotekarstw a (gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, przechowywanie 

i konserw acja zbiorów bibliotecznych),
b) bibliotekoznawstwa (dzieje bibliotek po 1945 r., dzieje zawodu bibliotekarza, 

polityka biblioteczna, działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich),
c) bibliografii (teoria i p rak tyka bibliografii),
d) działalności inform acyjnej i dokum entacyjnej bibliotek,
e) m echanizacji i autom atyzacji procesów bibliotecznych i inform acyjnych,
f) organizacji czytelnictwa i badań potrzeb czytelniczych, służących praktyce b i

bliotecznej.
2. Praw o do zgłaszania prac na konkurs m ają; prom otorzy za wiedzą kierowników 

(dyrektorów) insty tutów  (zakładów, katedr) bibliotekoznawstwa i inform acji n au 
kowej uniw ersytetów  i wyższych szkół pedagogicznych.

3. Zgłoszone na konkurs prace w inny zawierać:
a) nazwę szkoły wyższej, insty tu tu  (zakładu, katedry),
b) imię, nazwisko i adres autora pracy,
c) ty tu ł pracy,
d) imię, nazwisko, stopień lub ty tu ł naukow y prom otora,
e) datę obrony pracy.

4. Prom otor m a praw o zgłoszenia na konkurs do trzech prac m agisterskich, uzna
nych przez siebie za najlepsze.

5. W przypadku zgłoszenia zbyt m ałej ilości prac m agisterskich (najm niej osiem) 
konkurs może zostać nie rozstrzygnięty.

6. O sposobie przeprow adzenia oceny nadesłanych prac i rozdziale nagród decyduje, 
powołany przez Prezydium  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich, na wniosek Zarządu Sekcji Szkół B ibliotekarskich — Sąd Konkursowy, 
działający na podstawie regulam inu, zatwierdzoinego przez Prezydium  ZG SBP.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łam ach prasy bibliotekarskiej; „Prze
gląd Biblioteczny”, „Bibliotekarz”, „Poradnik Bibliotekarza” oraz „Roczniki Bi

blioteczne”.
Zatwierdzono na posiedzeniu ZG SBP w  dniu 12.03.1987 r.
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