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ANDRZEJ GAWROŃSKI

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK 
W RAMACH PRAC NAD BIBLIOGRAFIAMI 

TERYTORIALNYMI
REFLEKSJE PO SZESCIU LATACH

Kiedy w  1978 r. na III Ogólnopolskiej 
Naradzie Bibliografów w Warszawie 
przedstawiano po raz pierwszy oficjal
nie projekt systemu bibliografii teryto
rialnej w Polsce wywołał on wiele kon
trowersyjnych opinii. Ale tylko począt
kowo i niejako zaocznie. Ten stan trwa 
właściwie do dziś. W prasie fachowej 
ukazały się bodaj tylko 2 lub 3 artyku
ły polemizujące z zasadnością rozwią
zań proponowanych przez autorkę sy
stemu lecz nie proponujące niczego w 
zamian. I dziś na spotkaniach, czy w 
trakcie wymiany doświadczeń prowa
dzonej przez zespoły poszczególnych bi
bliotek wraca się raczej do problemów 
związanych z metodyką bibliograficzną 
niż do wad lub zalet systemu. A są to 
wszak dwie różne sprawy 1 w trakcie 
budowy takiego systemu należy je wy
raźnie rozdzielić. Koncepcja schematu 
budowy bibliografii, proponowanych 
zmian w stosunku do powszechnie sto
sowanego, opracowanego przez I. Eich- 
lerową jeszcze w latach sześćdziesiątych, 
musi rzeczywiście ulec dokładnej i 
wszechstronnej analizie, która mogłaby 
prowadzić do wypracowania nowego, w 
miarę jednolitego scheniatu bibliografii 
terytorialnej, czy jak ' chcą nazywać 
niektórzy — regionalnej. Wypada tylko 
wyrazić nadzieję, że ubiegłoroczne po
znańskie spotkanie bibliografów zapo
czątkuje serie roboczych narad czy se
minariów, które pozwolą właśnie na wy
pracowanie pewnych ustaleń, tak bar
dzo potrzebnych 1 pomocnych w rozwią
zywaniu szczegółowych już problemów 
w trakcie prac bibliograficznych, gro
madzenia i klasyfikowania materiałów.

Jeśli chodzi o terminologię, to dobrze 
się stało, że projekt nowej normy prze
widuje ^ermin bibliografia terytorialna
— bowiem, co by nie powiedzieć o za
sięgu bibliografii regionalnej w prawie 
każdym przypadku, to termin ten jest 
bardzo niejasny i niejednoznaczny. Pro
blematyka granic regionów w sensie 
historycznym czy geograficznym to te

mat tyle sporny 1 dawny, co ! obszerny. 
Wiele dodatkowego zamieszania wniosły 
w tym zakresie także zmiany admini
stracyjne w 1975, które tworząc w wielu 
przypadkach zupełnie sztucznie nowe 
centra oddziaływania administracyjnego 
wprowadziły nowe podziały i to dość 
silne i trudne, jaic sie; utcaze później, do 
przezwyciężenia. Śmiem twierdzić, że 
w tej chwili jesteśmy świadkami rodze
nia się zupełnie nowych regionów, któ
rych podstawą są przede wszystkim po
wiązania ^ekonomiczne, a coraz mniej 
dawne powiązania historyczne i kultu
rowe. Stąd też i przyjęcie pewnych no
wych na gruncie polskim podziałów 
właśnie terytorialnych opartych na kry
teriach podziału administracyjnego, jeśli 
chodzi o stworzenie systemu bibliogra
fii terytorialnej, ma większe racje bytu 
niż uporczywe trzymanie się historycz
nych źródeł i podziałów. Mniejsza bo
wiem szkoda, gdy takie zasięgi biblio
grafii prowadzą tylko do pewnego du
blowania się dokumentacji bibliograficz
nej dotyczącej niektórych terenów, więk
sza natomiast, gdy jeszcze niektóre te
reny pozostają po prostu niczyje.

Idea stworzenia systemu bibliografii 
terytorialnych w Polsce, prócz pewnego 
„szoku” — nazwijmy to żartobliwie — 
jaki przeżyło wiele, szczególnie tych no
wo utworzonych bibliotek wojewódz
kich, ujawniła, a właściwie potwierdziła 
wiele luk i niedostatków naszej biblio
tekarskiej sieci, a w niektórych przy
padkach bibliotekarskich sieci, bo róż
nych typów bibliotek, nie tylko publicz
nych. Rzecz, najogólniej traktując, spro
wadza się do bardzo podstawowej, wy
dawać by się mogło, sfery działalności 
bibliotek, tj. współpracy w ogóle, 
a współpracy informacyjnej w szczegól
ności. Wszak w tych kategoriach należy 
oceniać koncepcję systemu bibliografii 
terytorialnych, która w przeważającej 
części przypadków na niej opierać się 
winna i musi, jeżeli chcemy ją reali
zować.



Choć może to wielu bulwersować, to 
twierdzę, że w  bibliotekarstwie naszym 
i w służbach informacyjnych na obec
nym etapie nie dopracowaliśmy się żad
nych skutecznych form współpracy in
formacyjnej. Rozumiem przez nie długo
falowe działania wpisane w ramy okreś
lonego systemu i ściśle podporządkowa
ne jego założeniom zarówno w fazie bu
dowy tej współpracy, jak l jej realizacji. 
Kłopoty te potwierdzają choćby ci, któ
rym przyszło w  Polsce budować SINTO 
i wszystkie systemy w sieci wchodzące. 
Zresztą stan zaawansowania tych prac 
po latach mówi sam za siebie, a prze
cież podstawą wszystkiego w tym wy
padku jest właściwie współpraca infor
macyjna bibliotek. Przyczyn tego stanu 
jest wiele. Sądzę jednak, że dyskusja 
powinna z całą szczerością wykazać te 
przyczyny właśnie, które nie pozwalają, 
albo w  ogóle na rozpoczęcie takiej 
współpracy, albo doprowadzają do jej 
załamania.

Nie ulega wątpliwości, że jedna z 
przyczyn tego stanu leży w  sferze, naz
wijmy to umownie, organizacyjno-psy- 
chologlcznej. Wykazały to dość dobitnie 
doświadczenia wyniesione z różnorod
nych prób czjmionych na gruncie łódz
kim, a jak 'nne materiały świadczą tak
że na innych terenach, właśnie doświad
czenia dotyczące prób zorganizowania 
współpracy nad redakcją bibliografii te
rytorialnej.

Prawie jednoznaczna odmowa przyję
cia pewnych warunków w  sferze prac 
organizacyjnych i merytorycznych, ko
niecznych w takich wypadkach, dość 
znaczna różnica zdań dotycząca samej 
koncepcji takiej terytorialnej współpra
cy wykazują po raz wtóry, jak trudno 
bibliotekom, a właściwie ludziom tam 
pracującym, przyzwyczajonym do płyn
ności zarządzeń, ustaw 1 ustaleń, pod
porządkować 8iQ rygorom racjonalnej 
organizacji pracy (choćby czasowym), 
wychodząc jednocześnie poza swoje par
tykularne interesy. Gdy do tego dodamy 
zwykłe ludzkie animozje, zmieniających 
się przełożonych, z których każdy ma 
inny punkt widzenia, lub co gorsza nie 
ma go wcale, na to co robił jego po
przednik, brak zainteresowania czynni
ków choćby administracyjnych regionu 
istnieniem lub brakiem, potrzebą czy 
zbytecznością dokumentacji bibliograficz
nej wszystkiego, co w ich „włościach” 
daleko od rj^eczjrwistości, obraz tych ba- 
ma lub miało miejsce — to będziemy 
mieć, może zbyt ostro zarysowany, ale to 
zabieg celowy i nie odbiegający zbyt 
rier, które tak trudno nam pokonać. 
Dżentelmeńskie umowy w takich wypad
kach nie mogą mieć miejsca, a na mar

ginesie mówiąc, to są one na tyle obce 
polskim bibliotekarzom, co i nie zobo
wiązujące nikogo do niczego.

Podkreślaliśmy wyraźnie te problemy 
na październikowym seminarium, które 
odbyło się w  1987 r. w  Miejskiej Biblio
tece Publicznej im. L. Waryńskiego w 
Łodzi, a zorganizowane było wspólnym 
staraniem z Biblioteką Narodową. Ucze
stniczyli w  nim goście z Biblioteki im. 
Sałatowa-Szczedrina w  Leningradzie, 
prezentując interesujące rozwiązania w 
bibliotekach radzieckich właśnie w za
kresie pracy informacyjnej bibliotek pu
blicznych. Temat seminarium brzmiał 
„Biblioteka wojewódzka jako centrum 
informacji o regionie", a udział w  nim 
wzięli przedstawiciele wszystkich więk
szych bibliotek wojewódzkich (z tzw. 
starych województw).

Przygotowania do tego właśnie semi
narium stały się bezpośrednim bodźcem 
do przeprowadzenia sondażu na temat 
stanu współpracy między tymi bibliote
kami w  województwach, które zgodnie 
z ustaleniami konferencji w Jarocinie 
w  maju 1981 r. miały się stać siedziba
mi redakcji bibliografii terytorialnych, 
zgodnie z uzgodnionym wówczas zasię
giem.

Nie ma potrzeby przypominania po
działu ról wówczas przyjętego. Dla po
rządku tylko wspomnijmy, że miały po
wstać 24 takie ośrodki (na 49 woje
wództw) umieszczone w  wojewódzkich 
bibliotekach publicznych o wieloletnich 
tradycjach, bardziej zaawansowanych w 
pracach nad bibliografiami regionalny
mi.

Ankieta, jaką rozesłaliśmy do wszyst
kich ośrodków zawierała 3 pytania:

1. Czy w Bibliotece znajduje się spe
cjalny zespół powołany wyłącznie do 
opracowania bibliografii terytorialnej 
(zgodnej z zasięgiem terytorialnym pro
ponowanym w założeniach) — prosimy
o podanie liczby pracowników.

2. Jeżeli tak —  czy Biblioteka opra
cowuje tę bibliografię we własnym za
kresie, czy też przy współudziale innych 
bibliotek wojewódzkich z Waszego te
rytorium?

3. Jeżeli nie — czy wynika to:
— z powodu trudności w organizacji 

takiej współpracy?
— z braku zainteresowania bibliotek 

zobowiązanych do współpracy?
— z krytycznego stosunku do koncep

cji założeń programowych systemu bi
bliografii terytorialnych,

— z innych przyczyn — jakich?
Zadając takie pytania nie ukrywamy,

że zależało nam na uzyskaniu nie tylko 
obrazu współpracy, ale także na zorien
towaniu się, czy i na ile biblioteki pod



jęły jakieś zabiegi organizacyjne wokół 
tej sprawy, do czego nie zostały co praw
da zobligowane żadnym ministerialnym 
rozporządzeniem lecz tylko zaleceniem 
Departamentu Bibliotek, Domów Kultury 
i Działalności Społeczno-Kulturalnej (L. 
dz. i3b S-XXV-541/1/81).

Niestety, wiele z ówczesnych zaleceń 
dotyczących rozwiązań na szczeblu cen
tralnym, m. In. Grupy Roboczej ds. Bi
bliografii Regionalnej ZG SBP, stworze
nia Komisji Redakcyjnej ds. Schematu 
Klasyfikacyjnego Bibliografii Terytorial
nych nie udało się zrealizować z przy
czyn wiadomych; lata osiemdziesiąte 
przyniosły wszystkim inne problemy. To
też w tej sytuacji biblioteki pozbawione, 
jakbyśmy to mogli nazwać, „centralne
go sterowania”, musiały podejmować 
wszystkie poczynania na własną rękę.

Pomimo dość niezadowalającego, ogól
nie rzecz biorąc, stanu „na dziś” syste
mu bibliografii terytorialnych trzeba 
stwierdzić, że prawie wszystkie biblio
teki do tego zobligowane podjęły próby 
organizacji tych prac. Z bardzo różnym 
skutkiem!

Spróbujmy przeanalizować to na pod
stawie nadesłanych wypowiedzi ankie
towych. Na 24 biblioteki odpowiedzi na
desłało 18, od 2 uzyskałem wiadomośoi 
telefonicznie. Nie nadeszły informacje 
z bibliotek: krakowskiej, kaliskiej, byd
goskiej i bielskiej. Nie zabiegaliśmy o 
ich skompletowanie ponieważ tam bi
blioteki pracować miały na rzecz swo
jego województwa, a więc problemy 
współpracy, co było głównym tematem 
naszego zainteresowania, nie istniały. 
Choć mogły się pojawić w  nieco innym 
aspekcie, np. między różnymi instytu
cjami na terenie samego miasta czy wo
jewództwa, co też przy organizacji prac 
bibliograficznych na większą skalę, 
szczególnie w przjrpadku ośrodków wiel
komiejskich, jest problemem bardzo waż
nym. Pozytywnym tego przykładem są 
np. Kielce, gdzie WBP współpracuje 
przy wydawaniu bibliografii z Kielec
kim Towarzystwem Naukowym i Wyższą 
Szkołą Pedagogiczną w Kielcach. Nega
tywnym zaś przykładem, niestety, mo
że być Łódź, gdzie bibliografia opraco
wywana jest w dwu ośrodkach — MBP 
i BUŁ i brak jest ciągle jakiegokolwiek 
porozumienia w tej materii.

Wróćmy izatem po tej uwadze do 
pierwszego pytania ankiety. W 13 bi
bliotekach powołano specjalne zespoły 
różnej wielkości, od 2 do 4 osób, two
rząc najczęściej przy Dziale Informa
cyjno-Bibliograficznym komćrki o roz
maitych zresztą nazwach, co nie jest 
w tej chwili chyba sprawą istotną. Są 
to biblioteki w  Tarnowie, Opolu, No

wym Sączu, Kielcach, -Poznaniu, Szcze
cinie, Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, 
Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku. Wyjąt
kiem jest Biblioteka w Toruniu, gdzie 
pracą nad bibliografią zajmuje się tyl
ko 1 osoba!

W pozostałych 7 bibliotekach cały zes
pół Działu Informacyjno-Bibliograficz
nego opracowuje bibliografię. Oczywiście 
są to Działy o różnej liczebności, z któ
rych największy, bo 8-osobowy pracuje 
w  Zielonej Górze. Często podkreślano w 
ankietach, zarówno przy wydzielonych 
zespołach bibliograficznych, jak i nie 
wyodrębnionych, że pracownicy oprócz 
prac bibliograficznych wykonują wiele 
innych czynności. Jest to, jak się wy
daje, bolączka dość powszechna, wynika
jąca z jednej strony z wielości i różno
rodności zadań działów informacyjno- 
-bibliograficznych, a z drugiej — ich 
niewielkiej w .stosunku do tych izadań 
liczebności. Choć model zielonogórski 
jest rozwiązaniem niewątpliwie godnym 
uwagi, to nie wydaje się, że można za
stosować go w innych bibliotekach, 
szczególnie w  ośrodkach wielkomiej
skich. Tam, gdzie obsada i warunki po
zwalają na to należy chyba raczej dą
żyć do wyodrębniania zespołów biblio
graficznych, co choć w  części pozwoli 
na specjalizację wśród wielu zadań in
formacyjnej służby każdej dużej biblio
teki.

Pytanie drugie dotyczyło, jak pamię
tamy, współpracy między bibliotekami 
wchodzącymi w terytorium większe niż 
jedno województwo. Problem nie istnie
je oczywiście tam, gdzie zasięg teryto
rialny bibliografii pokrywa się z grani
cami danego województwa. W takiej sy
tuacji jest 12 bibliotek. W pozostałych
12 rozwiązań właściwie jest tyle, ile 
bibliotek. W niektórych próby włącze
nia bibliotek innych województw do pra
cy nad bibliografią terytorialną przy
niosły nader korzystne efekty, jak się 
wydaje z danych ankietowych, w  in
nych powiodły się częściowo, inne znów 
nie podjęły ich wcale.

Najwyższy poziom organizacji współ
pracy w zakresie gromadzenia i opra
cowywania materiałów do bibliografii 
z własnych terenów i przekazywania 
ich do ośrodka wiodącego osiągnęły 2 
ośrodki — Poznań oraz Lublin. Lubli
nowi udało się to połowicznie, bowiem 
z 3 województw współpracujących od
mówiła tej współpracy Biała Podlaska, 
ogłaszając „votum separatum” wobec 
koncepcji bibliografii terytorialnej i po
stanawiając opracowywać własną bi
bliografię.

Na zasadzie wspólnego finansowania 
bibliograficznych przedsięwzięć współ



pracują Rzeszów i Szczecin. Warto za
znaczyć, że obie te biblioteki początko
wo korzystały także z Innych form 
współpracy bibliotek ościennycli, ale 
zrezygnowały z tego, jako formy przy
noszącej niewielkie korzyści. A zatem 
finansując wspólnie prace wydawnicze 
biblioteki główne na tych terytoriach 
prowadzą prace redakcyjne samodziel
nie.

Zupełnie samodzielnie niejako z zało
żenia, bez ubiegania się o jakąkolwiek 
formę współpracy z sąsiadującymi bi
bliotekami opracowują bibliografię bi
blioteki w Gdańsku i Zielonej Górze
— i co podkreślają — nie widzą po
trzeby takiej współpracy.

Nie udało się nawiązać żadnej formy 
współpracy bibliotekom w Białymstoku, 
Wrocławiu, Toruniu, Łodzi i Płocku. 
Jest to zjawisko niepokojące, bowiem 
np. biblioteki w Łodzi i Wrocławiu po
dejmowały wielokrotnie próby koordy
nacji iprac bibliotek współpracujących
— nieśtety, bez żadnych rezultatów. Nie
pokojącym jest też fakt chyba nadmier
nych i niepotrzebnych ambicji każdej 
z bibliotek do tworzenia bibliografii 
własnego województwa. Zadziwiające to 
zjawisko! Niechęć czy bojażń przed ze
spoleniem wysiłków z tłumaczeniem, że 
brak ludzi przygotowanych do tego typu 
pracy, brak możliwości, a z drugiej stro
ny przedsięwzięcia samodzielne! W tej 
sytaucji tylko krok byśmy stworzyli sys
tem składający się nie z 24 bibliografii 
terytorialnych, ale z 49, a może i wię
cej, bo przecież ambitnych bibliotek ma
my w kraju sporo, jak się okazuje.

Osobne zupełnie stanowisko zajmuje 
Biblioteka m. st. Warszawy, która z za
łożenia nie zajmuje się bibliografią te
rytorialną ze względu na fakt, iż two
rzą je inne instytucje, m, in. redakcje 
„Rocznika Warszawskiego” i „Rocznika 
Mazowieckiego” .

O przyczynach takiego stanu współ
pracy wspominaliśmy już wcześniej. Bi
blioteki w odpowiedzi na ankiety naj
częściej wskazywały dość ogólnikowo, 
że brak współpracy wynika z powodu 
trudności w jej organizacji, braku eta
tów, bazy poligraficznej. Złożony to w 
istocie problem lecz w żaden sposób 
nie można go skwitować stwierdzeniem, 
że „potrzeby czytelników w pełni zaspo
kajają materiały systematycznie opraco
wywane w formie kartoteki regional
nej” , jak uczyniła to jedna z bibliotek. 
Pytanie zatem, jak wybrnąć z tego im
pasu pozostaje otwarte. Jest to bowiem 
pytanie nie tylko o przyszłość systemu 
bibliografii terytorialnych, bez których, 
jak twierdzą niektórzy, można się obejść

lecz może przede wszystkim o kondycję 
czołowych bibliotek publicznych w na
szym kraju, wielu o statusie nauko
wym. Tak! Trzeba to z całą mocą pod
kreślić! Niemożność udźwignięcia ta
kich prac, jak dokumentacja bibliogra
ficzna regionu to świadectwo, jakie wy
stawiamy sobie samym, naszej spraw
ności organizacyjnej, umiejętnościom 
czy wreszcie odpowiedź, na ile wypeł
niamy nasze statutowe zadania.

Prace bibliograficzne to nie zadanie 
dla jednego czy dwu zapaleńców, któ
rzy poświęcając swój czas prywatny nad
rabiają to, na co nie starcza czasu w 
instytucji. To długofalowe zadania dla 
■biblioteki, wyspecjalizowany zespół lu
dzi, dopłjrw egzemplarza obowiązkowe
go przynajmniej z danego terytorium, to 
spory i bodaj czy nie pierwszoplanowy 
odcinek działania biblioteki wojewódz
kiej.

Z doświadczeń ostatnich lat można, 
jak się wydaje, wyciągnąć już pewne 
wnioski. Takie stwierdzenia zresztą czę
sto są podnoszone przez biblioteki 
niniejsze, te — jakby „zmuszane” do 
współpracy. Różne zapewne są powody 
■takich stanowisk, ale jednak musi to 
być dla nas wskazówką na najbliższą 
choćby przyszłość. Trzeba dołożyć wszel
kich starań, by w tzw. bibliotekach wio
dących 12 województw, które mają opra
cowywać bibliografię dla kilku woje
wództw sąsiednich stworzyć na tyle sil
ne oddziały, sekcje czy ośrodki wiedzy
o regionie (nazwa tu nie ma żadnego 
prawie znaczenia), by mogły one zająć 
się całkowicie terytorialną dokumenta
cją bibliograficzną. Szczególnie to trud
ne, ale konieczne zadanie w kilku orga
nizmach wielkomiejskich, które już sa
me w sobie dostarczają ogromnej ilości 
materiałów do bibliografowania. I tu 
jest zadanie dla zarządzających tymi pla
cówkami, by te,zadania w sferze orga
nizacyjnej rozwiązać jak najszybciej, po 
dokładnej analizie dotychczasowych moż
liwości i perspektywicznie widzianych 
potrzeb. Na jaką pomoc z zewnątrz ta
kie biblioteki mogą i powinny liczyć. 
Praede wszystkim na dostarczanie dru
ków z województw ościennych tam po
wstających, przedmiotowo z nimi zwią
zanych. Biblioteki główne na danym te
rytorium pozbawione nawet regionalne
go egzemplarza obowiązkowego nie są 
w  stanie opanować całej produkcji wy
dawniczej, w sporej części nie zareje
strowanej w Przewodniku Bibliograficz
nym. Oczywiście chodzi tu o dokument 
w formie pierwotnej, na podstawie któ
rego można też sporządzić poprawny 
opis, a nie nanosić poprawki na przeka-



zywanych dokumentach pochodnych. Bi
blioteki te wydawnictwa chętnie kup ą, 
byle tylko znalazł się pośrednik w ich 
zgromadzeniu — taką rolę mogłaby peł
nić biblioteka wojewódzka z terytorium, 
dla którego bibliografię będzie się opra
cowywać. ^

Problem regionalnych gazet czy cza
sopism n e istnieje, one i tak są groma
dzone w bibliotece głównej.

A  więc p i e r w s z a  s p r a w a  — 
wysoko wyspecjalizowany zespół w bi
bliotece głównej, odciążony maksymaU 
nie od codziennycłi prac bibliotecznej 
służby informacyjnej,

— d r u g a  — zapewnienie stałego do
pływu dokumentów związanycli z da
nym terytorium,

— t r z e c i a  zaś — to partycypacja 
finansowa przy przygotowywaniu ma
szynopisów roboczych i w trakcie samej 
produkcji wydawniczej.

Są to podstawowe problemy, przy 
rozwiązaniu których można byłoby po
kusić się o stworzenie w miarę spraw- 
oaie działających redakcji bibliografii te
rytorialnych, a możliwe do rozwiązania 
na poziomie bibliotek i władz wojewódz
kich. Pomijam tu celowo cały zespół 
zagadnień metodologicznych, które, jak 
się wydaje, można rozwiązać, a przy
najmniej pomóc rozwiązać o wiele proś
ciej i szybciej choćby przez cykl robo
czych seminariów organizacyjnych pod 
egidą Instytutu Bibliograficznego i Gru
py Roboczej ds. Bibliografii przy SBP 
rozbudowanej rzeczywiście do zespołu 
liczącego kilka osób, tak jak to plano
wano przed 6. laty, a nie jednoosobo
wej właściwie, jak to ma miejsce dziś.

Kończąc te refleksje, chciałbym zwró
cić uwagę na jeszcze jeden element mo
gący przyśpieszyć, a przede wszystkim 
zmobilizować do być może wydajniej
szej współpracy — choć bardzo to wy
tarte i zdewaluowane określenie — lu
dzi w . mniejszych czy większych zespo
łach tworzących bibliografię, która w 
efekcie ma być wydawnictwem, publi
kacją sygnowaną przez konkretne bi
blioteki, na długo, jeżeli nie na zawsze, 
dokumentującą naszą bibliograficzną 
pracę. Wiemy chyba wszyscy z doświad
czenia, że naszym przełożonym bardzo 
zależy, by te wydawnictwa, będące w i
zytówką biblioteki, którą kierują, uka
zywały się regularnie, często i spraw
nie. Niekiedy nie chcą nawet zrozumieć, 
że nam też na tym zależy! Ale jakoś 
bardzo rzadko czyniona jest głębsza ana
liza czasu, możliwości i twórczego, pod
kreślam, wysiłku bibliografów, ponie
waż są on i... etatowymi pracownikami 
biblioteki. Gdy w  trudach zrodzony tom

bibliografii ukaże się wreszcie, nikomu 
nie przychodzi jakoś do głowy, że ma 
do czynienia z konkretnym wydawni
ctwem, którego cenę stworzenia można 
po prostu obliczyć. Czy rzeczywiście 
wszystko tu załatw^iają i są w stanie 
załatwić biblioteczne etaty? Podnosili
śmy przed laty ten problem — problem 
honorariów! Nie tych najwyższych — 
rozpiętość, jaką stwarzają obowiązujące 
w tym względzie przepisy jest bardzo 
duża. Pamiętam też czasy, kiedy mó
wiło się o dodatku specjalnym dla spe
cjalisty — bibliografa. Wszystko to po
szło w zapomnienie. Stawiany obecnie 
ten problem jest z jednakowym zdziwie
niem traktowany przez naszych biblio
tecznych finansistów, jak i przełożonych. 
Przecież to robicie w godzinach pracy! 
To prawda! Ale czas nie jest rozciąg
liwy. I choć sam wiele rzeczy „z go
dzin pracy” wykonuję poza nimi, to 
nie mam w obecnej sytuacji odwagi 
proponować tego podległym mi pracow
nikom. Skoro biblioteka chce być, czy 
musi być i redakcją i oficyną wydaw
niczą problem ten powinno zacząć się 
traktować inaczej. Śmiem twierdzić, że 
ogromne opóźnienia, które ciągle właś
ciwie nadrabiamy, można byłoby tym 
sposobem w znacznym stopniu złago
dzić, jeżeli nawet nie zlikwidować. Nie 
sądzę, żeby był to temat wstydliwy na 
tyle, by o nim nie mówić! Będąc w 
itym wypadku bardziej realistą niż dżen
telmenem (ci i>onoć o pieniądzach nie 
rozmawiają, bo pewnie i nie muszą) 
poddaję i tę kwestię pod rozwagę. 
Prz3Tzwyczajenie, że bibliotekom na nic 
nie starcza pieniędzy tak weszło w nasz 
bibliotekarski krwioobieg, że tylko po
trafimy apelować do społecznych po
staw. W budowaniu zespołów redakcyj
nych bibliografii terytorialnych trzeba 
chyba wreszcie dokonać pewnych wybo
rów i wyznaczyć priorytety. Tworzyć 
takie zespoły, które udźwigną ciężar tej 
pracy lub stwarzać warunki, by praca 
nad bibliografią poza etatowym wymia
rem czasu pracy, jeśli jest to konieczne, 
też stawała się opłacalna dla autorów. 

Celem mojego artykułu jest próba 
oceny stanu współpracy bibliotek nad 
bibliografiami terytorialnymi po sześciu 
latach od pierwszych prób jej uporząd
kowania — jeśli można tak powiedzieć
— na terenie całego kraju tak, by stały 
się one ważnym ogniwem terytorial
nych systemów informacyjnych — „ba
zami danych” o regionie, z których moż
na już lub w najbliższej przyszłości ko
rzystać w trybie ogólnie dostępnym, 
choć pozostających na tradycyjnych noś-



mikach informacji, jakimi są bieżące tych problemów, bardziej wszechstron-
bibliografie drukowane. me ich omówienie i, być może, na auten-

Stan zaawansowania prac nad samy- tyczne ożjrwienie prac bibliograficznych
mi bibliografiami pozostawia też wiele w bibliotekach publicznych, a szczegól-
do życzenia. Mam nadzieję, że ta ana- nie prac nad bibliografiami terytorial-
liza i niektóre tylko wnioski, jakie nymi. 
przedstawiłem pozwolą na rozwinięcie

PROBLEMY I  ̂
SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY

MARIAN WALCZAK

ŚRODKI AUDIOWIZUALNE W NAUCZANIU 
I UCZENIU SIĘ BIBLIOTEKARSTWA

W izespo'le środków dydaktycznych poczesne miejsce zajmują środki audiowi
zualne. Wynika to między innymi z faktu, że współczesny człowiek od pierwszych 
niemal chwil swojego życia korzysta z audiowizualnych dróg poznawania otacza
jącej go rzeczywistości. Wykorzystywanie tego sposobu przekazywania wiedzy 
w  szkole jest więc naturalną konsekwencją procesu myślenia i po2mawania cha
rakterystycznego dla naszej epoki. W kształceniu i doskonaleniu zawodowym biblio
tekarzy wszystkie przedmioty, określane umownie środkami dydaktycznymi, do
starczają określonych bodźców sensorycznych oddziałujących na wzrok, słuch, do
tyk i ułatwiają wydatnie bezpośrednie i pośrednie poznawanie rzeczywistości. W bi
bliotekarstwie, które jest przede wszystkim dziedziną praktyczną, jest to zagad
nienie pierwszorzędnej wagi. Jeżeli pragnie się uatrakcyjnić działalność biblioteczną 
poprzez nasycenie i wykorzystywanie różnych środków technicznych zapewne na
leży rozpocząć od przygotowania kadr bibliotecznych do takiej działalności. Ma to 
bowiem ścisły związek z codzienną praktyką działalności bibliotecznej.

Środki dydaktyczne dzieli się na trzy w  dydaktyce, należą do grupy nowoczes-
podstawowe grupy: słowno-tekstowe, nych środków poglądowych. Sam zaś
tradycyjne środki poglądowe i nowo- zakres pojęcia „środki audiowizualne”
czesne środki poglądowe, W różnych po- zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni
działach środków dydaktycznych doko- ostatnich pięćdziesięciu lat. Określenie
nywanych według różnych kryteriów ten to zrodziło się w 1930 roku w Stanach
•wydaje się najbardziej klarowny. Srod- Zjednoczonych i oznaczało wówczas sys-
ki audiowizualne, nazywane także nie- tern informacji przekazywanych za po-
kiedy po prostu środkami technicznymi mocą radia i filmu. Kolejnymi etapami
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posaer2ającymi i wzbogacającymi zakres 
pojęcia „audiowizja” było zastosowanie 
telewizji wraz z możliwością rejestro
wania i  odtwarzania tych programów 
(magnetowid — kasety), a także coraz 
szersze upowszechnienie płyt wideofo- 
niczjiych (płyta z zapisem obrazu od
twarzanym za pomocą wideogramofonu). 
Podstawową funkcją środków audiowi
zualnych jest zastępowanie bezpośred
niego koTitaktu z rzeczywistością przez 
jej obrazowe i dźwiękowe odbicie. Ma 
to szczególne znaczenie w  nauczaniu 
i uczeniu się bibliotekarstwa, ponieważ 
prawie cały przedmiot poznania słucha
czy, studentów jest wyłączony spod ich 
bezipośredniej Ol^erwaęji.

Można zaobserwować zarówno maksy- 
małiam, jak i minimalizm w  poglądach 
na rolę środków audiowizualnych w  pro
cesie dydaktycznym przedmiotów bi
bliotekarskich. Maksymaliści zmierzają 
do ograniczania roli nauczyciela, które
go próbują zastąpić lekcjami wcześniej 
spreparowanymi, zarejestrowanymi za 
pomocą różmych urządzeń technicznych 
i odtwarzanymi w  dowolnym czasie. Mi
nimaliści natomiast negują potrzebę za
stosowania środków audiowizualnych 
z wyjątkiem przypadków szczególnych. 
Wydaje się, że w  .tej kwestii potrzebne 
jest stanowisko umiarkowane i  przeko
nanie, że postęp pedagogiczny nie jest 
możliwy bez wykorzystania współczes
nej techniki, która czyni proces ipostrze- 
gania bardziej zorganizowanym.

Środki audiowizualne w  procesie dy
daktycznym reprodukują wiernie proces 
recepcji człowieka w  trzech sferach od
działywania: werbalnej, dźwiękowej 
i wizualnej. Dzięki temu w nauczaniu 
zagadnień bibliotekarskich można wy
rabiać umiejętność spostrzegania, hierar- 
chizować treści, odróżniać cechy jed
nostkowe od ogólnyćŁ typowych, kształ
tować zdolność obserwacji, aktsrwizować 
spostrzeganie oraz myślenie wyobraże
niowe i pojęciowe, rozbudzać motywy 
uczenia się wywołując zainteresowanie 
dla .przedmiotu poznania. Szerokie wy
korzystanie środków audiowizualnych w 
nauczaniu i uczeniu się tworzy bardziej 
optymalne warunki przebiegu procesów 
edukacyjnych poprzez racjonalną orga
nizację procesu kształcenia. Rozwój dy
daktyki audiowizualnej wiąże się jed
nak z ustaleniem sekwencji metod 
i środków dydaktycznych zapewniają
cych jak najlepszą realizację kształcenia 
w  ’dziedzinie bibliotekarstwa.

Środki techniczne wykorzystywane w 
natłczaniu i uczeniu się bibliotekarstwa 
mogą pełnić funkcje poznawcze i kształ
cące oraz emocjonalne i motywacyjne.

Funkcja p o z n a w c z a  jest reali

zowana poprzez pośredniczenie w  prze
kazywaniu nowych wiadomości, które 
słuchacz, student zdobywa w wyniku sa
modzielnej, wcześniej ukierunkowanej 
analizy określonego materiału informa
cyjnego zawartego w  programie radio
wym, telewizyjnym, w  przezroczach, fo
lio- i fazogramach.

Funkcja k s z t a ł c ą c a  jest związa
na z kształceniem u uczniów umiejęt
ności analizy i  syntezy materiału ilu
stracyjnego, łączenia warstwy informa
cyjnej obrazowej z , werbalną. Funkcję 
te realizuje się, wykorzystując środki 
audiowizualne w  rozwijaniu zdolności 
poznawczych, a szczególnie myślenia 
uczniów.

Funkcję e m o c j o n a l n ą  rozumie 
się jako MO^korzystanie właściwości środ
ków audiowizualnych w  taki sposób, aby 
procesowi nauczania — uczenia się to
warzyszyły przeżycia emocjonalne. Dzię
ki temu zdobywane informacje utrwa
lają się lepiej w  świadomości oraz pa
mięci. Nie nmiejsze znaczenie posiada 
także funkcja motywacyjna. Wykorzysta
nie środków audiowizualnych w funkcji 
motywacyjnej ipozwala na wywołanie 
zainteresowania i zaciekawienia proble
matyką lekcyjną.

Wszystkie te właściwości środków 
■technicznych można wykorzystać w  ucze
niu się i nauczaniu, i  to w  sposób zna
komity, pod warunkiem, iż środki te 
będą w posiadaniu szkół bibliotekar
skich i  ośrodków doskonalenia zawodo
wego oraz, że będą wykorzystywane sy
stematycznie i racjonalnie. Jak na razie 
przygotowanie kandydatów do zawodu 
zarówno na szczeblu pomaturalnym jak 
i wyższym posiada w  większości' cha
rakter tylko werbalny. Przygotowanie 
żaś kandydatów do zawodu jak i ich 
sukcesywne doskonalenie posiada ścisły 
związek z wykorzystywaniem środków 
technicznych w codziennej pracy biblio
tek różnych sieci, przede wszystkim 
bibliotek ipublicznych, szkolnych^ zakła
dowych ale i innych, nakierowanych na 
masowego użytkownika. Problem istnie
je i z roku na rok będzie się uwidacz
niał intensywmiej, przy założeniu, że bi
blioteki jako placówki upowszechniania 
i popularyzacji wartościowych treści li
terackich i niebeletrystycznych nie za
niechają dążenia do uatrakcyjniania 
swojej działalności w  metodyce pracy 
z różnymi grupami użytkowników bi
bliotek.

Stąd też moja sugestia, aby wszelkie 
zmiany w .tym zakresie rozpoczynać od 
przygotowania wchodzących do zawodu 
i już pracujących bibliotekarzy do pra
cy metodycznej ze sprawnym wykorzy-



stywaniem różnego rodzaju środków 
technicznych.

Wspomaganie działalności informacyj
nej, oświatowej, popularyizacyjnej a na
wet rekreacyjmo-rozrywkowej jest nie
odłącznym atrybutem współczesnego roz
woju cywilizacyjnego. Tendencji tej nie 
uda się zahamować lecz umiejętnie na
leży ją wspomagać. Warto przeto zasta
nowić się właśnie nad rozsądnym 
aspektem przygotowania bibliotekarzy 
do stosowania środków technicznych w 
codziennej działalności- ^bibliotecznej w 
polskich realiach naszego bibliotekar
stwa.

Przede wszystkim stosowanie środków 
audiowizualnych powinno znaleźć się w 
programach nauczania szkół bibliotekar
skich na wszystkich poziomach. Co 
prawda, treści takie w  postaci zapisu 
'haseł programowych funkcjonują już od 
dawna w przedmiocie „bibliołekarstwo” 
w  studiach policealnych i  w  różnie na
zywanych przedmiotach w  różnych in
stytutach bibliotekoznawstwa i informa
cji naukowej. Mają one jednak wciąż 
raczej charakter szczątkowy, a brak pod
stawowych urządzeń dydaktycznych czy
ni owe zapisy w praktyce raczej mart
wymi. Być może, że kosztem wielu in
nych treści nauczania winien w progra
mach nauczania szkolnictwa bibliote
karskiego znaleźć się przedmiot o umow
nej nazwie „środki techniczne”, rozu
miany jako zbiór wiedzy o zasadach 
obsługi manualnej, a przede wszystkim
0 możliwościach ich stosowania w róż
nych formach .pracy biMiotecznej. Sfe
minizowany zawód bibliotekarski ma to 
do siebie, że przeciętni bibliotekarze 
mają trudności z obsługą prostego mag
netofonu, aparatu filmowego, nie mó
wiąc już o minikomputerach czy apara
tach video. Często nieznajomość obsłu
gi aparatury stanowi podstawową ba
rierę psychologiczną w  jej stosowaniu
1 niechęci do wszelakiego nowinkarstwa. 
Ponadto organizowane rozliczne kursy 
specjalistyczne jak i  kwalifikacyjne dla 
pracujących bibliotekarzy, poza treścia
mi ściśle merytorycznymi, ipowinny tak
że zawsze zawierać elementy wiedzy o 
możliwościach wsparcia środkami tech
nicznymi różnych działek pracy w  bi
bliotece, na przykład w  opracowaniu, 
sprawozdawczości, w udostępnianiu, w  
pracy z dziećmi, w  biblioterapii.

Naturalnie, działanie takie będzie mia
ło sens, jeżeli w  większości bibliotek bę
dą przjmajmniej podstawowe środki 
techniczne. Jest 'to zapewne jedna z naj
trudniejszych spraw, jako że znane są 
kłopoty bibliotek w  zakresie zakupu wy
starczającej ilości książek z powodu bra
ku dostatecznej ilości środków technicz

nych. Warto się jednak zastanowić, czy 
nie lepiej skierować zwiększoną ilość pie
niędzy do bibliotek, zamiast do stoją
cych „głucho” tysięcy domów kultury  
i świetlic, praktycznie pozbawionych 
uży tko wni ków.

Może warto wrócić do idei łączenia 
bibliotek wszędzie tam, gdzie jest to 
możliwe, na rzecz godziwego ich wypo
sażenia? Jest to już jednak głębszy 
problem dystrybucji środków finanso
wych przez wydziały kultury i iSiztuki 
urzędów wojewódzkich, chętniej kieru
jących pieniądze na działalność efek
towną, widoczną niż na działalność 
oświatową, która nigdy nie przynosi jed
norazowych efekciarskich zysków i nig
dy nie posiada fajerwerkowego charak
teru, którym można pochwalić isię nieo
mal natychmiast. Jest to już jednak in
ne zagadnienie, o którym wszyscy dos
konale wiemy, tylko nie bardzo potra
fimy przekonać zarówno decydentów jak 
i projektantów działalności kultarabiej 
w  ogóle, iż w  czasach trudnych i kry
zysowych ważniejsza, ze społecznego 
punktu widzenia, jest działalność oświa
towa i informacyjna niż rekreacyjno-roz- 
rywkowa. Niemożność stosowania środ
ków technicznych w  bibliotekach w y
nika po prostu z ich braku. Bibliote
karstwo w  dziejach Polski Ludowej nie 
,„doczekało się” instytucji CEZAS, obsłu
gującej lepiej lub gorzej programy nau
czania różnych typów szkół w  kraju 
i zaspokajającej potrzeby na różne po
moce dydaktyczne, jeżeli w  ogóle w  
którejś z bibliotek funkcjonują określo
ne środki techniczne, to są one zazwy
czaj dziełem samej biblioteki i grupy 
zapaleńców w  niej pracujących. Prze
ważnie też przeto funkcjonują na uży
tek samych twórców i ich warsztatu 
pracy bez prawa rozpowszechniaHia. 
Twierdzę, że polskie bibliotekarstwo po- 
itrzebuje linstytucji o umownej nazwie, 
np. Centralne Zaopatrzenie Bibliotekar
stwa (CEZ AB) — per analogi am do 
CEZAS-u. Tam właśnie powinny być 
produkowane plansze, filiogramy, plaka
ty, przeźrocza, filmy dydaktyczne o bi
bliotekach i różnych problemowych za
gadnieniach bibliotekarstwa, kasety v i
deo z wzorcowymi audycjami populary
zacyjnymi, taśmy magnetofonowe z na
graniami audycji słowno-muzycznych itd. 
Produkcja tych i podobnych pomocy 
systemem manufakturowym nie sprzyja 
ich jakości. Opracowane i wykonane 
wzorcowo oraz powielone w  wystarcza
jącej ilości mogłyby nie tylko przynosić 
zysk dla firmy pracującej na rzecz bi
bliotekarstwa, ale przede wszystkim mo
głyby być zastosowane w  dziesiątkach 
bibliotek różnej wielkości. Różne w  la-
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tach ubiegłych inicjatjnvy podejmowa
ne w tym właśnie kierunku, niestety, 
nie zafunkcjonowały w  postaci zmate
rializowanej. Może w  dobie reformy go
spodarczej znajdzie się jakaś „spółka”, 
bądź wyspecjalizowana mała firma, któ
ra zechce przestawić się na obsługę dzia
łalności bibliotecznej, jeżeli zauważy dla 
siebie przyszłościowy rynek zbytu.

Jeżeli taka droga okaże się nierealna, 
to może, zwyczajem niektórych krajów 
anglosaskich, stworzyć- pakiet wzorco
wych pomocy dydaktycznych typu: na
grania, filmy, przeźrocza, foliogramy, 
planszą mindprogramy komputerowe (na 
użytek małych bibliotek), które byłyby 
powielane przez różne książnice w  za
leżności od zainteresowania. Takie pa
kiety pomocy dydaktycznych wiele już 
lat .temu sprawdziły Isię w  działalności 
bibliotek angielskich, duńskich i innych. 
Kopiowanie określonych wzorców £z ich 
przystosowaniem do lokalnych potrzeb 
i możliwości jest zawsze o wiele prostsze 
i łatwiejsze niż tworzenie własnym 
sumptem nowatorskich rozwiązań. .

Zapewne przydałby się wychodzący w 
określonym cyklu swoisty poradnik dy
daktyczny dotyczący kształcenia i dos
konalenia zawodowego. Takich potrzeb 
nie zaspokajają ani ogólnopolskie, ani 
regionalne czasopisma zawodowe o cha
rakterze bibliotekarskiin. Natomiast dla 
dydaktyki bibliotekarskiej, szeroko poj
mowanej, a więc dla realizatorów pro
gramów nauczania w  szkołach bibliote
karskich, jak i dla organizatorów dos
konalenia zawodowego w  bibliotekach, 
potrzebne byłyby wzory konspektów 
lekcji, szkoleń zawodowych, zajęć przy- 
sposobienda bibliotecznego, scenariusze 
różnych form popularyzacyjnych w  bi- 
bliotek|ach, w których pokazane byłyby 
.możliwości praktycznego stosowania róż
norodnych środków technicznych. Tylko 
bowiem poprzez ukazanie celowości sto
sowania videa, magnetofonu, minikom
putera, filmu można zachęcić biblioteka
rzy do wykorzystania tychże środków 
technioznych.

W Polsce praktycznie nie funkcjonują 
biblioteczne programy telewizyjne. 
Pierwsze taikie programy zaczęły funk
cjonować we Francji już w  roku 1948, 
w  ramach stosowania telewizji oświa
towej.

Określony cykl tematyczny o bibliote
kach świata, rodzimych książnicach jak 
i dziejach książki oraz jej społecznego 
obiegu byłby potrzebny nie 'tylko samym 
bibliotekarzom, ale przede wszystkim po
winien funkcjonować w  ramach eduka
cji społeczeństwa. Istniejące filmy oświa
towe pochodzą sprzed Mlkudziesięciu lat 
i pokazują realia biblioteczne oraz uwa

runkowania powstawania i funkcjono
wania książki praktycznie już z innej 
epoki. W wielu krajach ościennych, na 
przykład w Czechosłowacji, takiej właś
nie edukacji poświęca się wyjątkowo 
dużo miejsca. W edukacji szkolnej jak 
i w andragogice kolejnych polskich ge
neracji mało miejsca poświęca się na 
przygotowanie do odbioru treści biblio
tecznych, do umiejętności korzystania z 
bibliotek. Skutek jest taki, że wykształ
ceni technicznie a niekiedy nawet hu
manistycznie ludzie nie potrafią posłu
żyć się najprostszym katalogiem lub naj
bardziej popularną 'bibliografią. Pomoce 
techniczne operujące obrazem i dźw>ię- 
kiem mogą tylko wspomagać edukację 
ogólnospołeczną w zakresie przysposo
bienia bibliotecznego. Zresztą taki chy
ba jest zasadniczy cel wprowadzania 
środków technicznych do pracy biblio
tecznej, aby przj^ dch pomocy uatrak- 
cyjnić kontakt z książnicą i zwrócić 
uwagę na wartościowe pozycje literac
kie i niebeletrystyczrie. Środki technicz
ne przeto stanowią tylko swoisty pomost 
pomiędzy organizacją biblioteki, treścią 
lektury a użytkowndkiem, którego trze
ba przygotować do odbioru treści lektury 
i zachęcić do systematycznego odwie
dzania biblioteki.

Fascynacja nowinkami technicznymi 
niekiedy przesłania istotę ich zastoso
wania. Środki techniczne spełniają właś
ciwie swoją rolę wykorzystywane jako 
dynamiczny element w  różnych formach 
prezentacji i popularyzacji literatury 
lub jako element wspomagający istnie
jący w książnicy warsztat informacyjny.

Warunkiem pełnego wykorzystania 
różnych środków technicznych w  biblio
tekach jest jednak prawidłowo zorgani
zowany i sprawnie funkcjonujący system, 
w  skład którego wchodzą następujące 
elementy:

— program wykorzystania różnych ty
pów środków technicznych przygotowa
ny przez zespół specjalistów, uwzględ
niający potrzeby odbiorców i ich moż
liwości. poznawcze,

— drukowane materiały pomocnicze 
(poradniki, przewodniki, testy, zeszyty 
ćwiczeń),

— przygotowani bibliotekarze włącza
jący środki techniczne do różnych swoich 
czynności i. działań nąkierowanych na 
czytelników.

W obecnej sytuacji materialnej, spe
cyficznych nastawień duchowych społe
czeństwa, pogłębionej analizy wymaga 
poznanie potrzeb odbiorców. Biblioteka
rze przygotowujący różne formy popu
laryzacyjne i  próbujący zastosować 
określone formy nowatorsikie w  codzien
nej działalności praktycznej nie zawsze
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biorą pod uwagę możliwości poznawcze 
swoich użytkowników. Brak wyraźnie 
określonych koncepcji stosowania środ- 
ików technicznych w  działalności bibllo- 
tecznej powoduje, że prezentowany ma
teriał w popularyzacji 'bitoliotecznej sta
je się często bezproblemową składanką, 
w której ciekawy i wartościowy mate
riał próbuje się wiązać z komentarzem 
stanowiącym monotonną rejestrację pod
stawowej faktografii.

Zalety i wady stosowaniia środków 
technicznych w różnych aspektach dzia
łalności bibliotecznej można rozważać 
szeroko. Jest to już jednak materiał na 
poradndk dla bibliote^rza i zapewne nie 
czas ani miejsce tu na takie refleksje. 
Stąd też zostały tylko zasygnalizowane 
wybrane problemy związane ze stoso
waniem ń wykorzystaniem środków tech
nicznych w  aspekcie edukacji zawodo
wej błbldotekarzy.

Sądizę, że możaia by sformułować na
stępujące wnioski odnoszące się do 
usprawnienia metod pracy bibliotecznej 
przez wykorzystanie i stosowanie środ
ków technicznych:

a) niezbędne staje się wyposażenie 
programów nauczania w  szkołach bi
bliotekarskich i we wszelakich formach 
doskonalenia zawodowego pracujących 
bibliotekarzy w  elementy praktycznej 
i teoretycznej wiedzy o środkach tech

nicznych ,i możliwościach ich stosowa
nia w  różnych aspektach pracy biblio
tecznej,

b) potrzebne są poradniki i  przewod
niki w rói^ych formach wskazujące 
możliwości funkcjonowania środków 
technicznych w  działalności książnic róż
nych itypów,

c) wskazane byłoby istnienie instytucji, 
zakładu, ośrodka metodycznego opraco
wującego i produkującego środki tech
niczne, a przede wszystkim materiały 
metodyczne dla poszczególnych typów 
środków nakierowane na działalność bi
blioteczną i użytkowników różnego ty
pu, z możliwością ich uniwersalnego sto
sowania,

d) pożądana staje się zwiększona akcja 
edukacyjna przysposabiająca aktualnych 
jak i potencjalnych użytkowników bi
bliotek do korzystania z proponowanych 
różnych form .pracy oświatowej ksią^ic 
z wykorzystywaniem możliwości tkwią
cych w  stosowaniu środków technicz
nych,

e) potrzebne są problemowe artykuły 
i wypowiedzi w czasopismach zawodo
wych o charakterze poradnikowym jak 
li polemiczno-dyskusyjnym poświęcone 
zagadnieniu usprawniania metod pracy 
bibliotecznej przez wykorzystywanie 
środków technicznych.

STANISŁAW KASZY]ŚfSKI

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Robocze spotkanie we Wrocławiu

Współczesne biblioteki publiczne, szczególnie zaś biblioteki wojewódzkie o sta
tusie naukowym, dążyć winny nieustannie do systematycznego usprawnienia swej 
działalności i wszechstronnego wzbogacenia form obsługi użytkowników.

Wiele bibliotek stara się te zobowiązania spełniać coraz owocniej, a jednym 
z ważnych tego przejawów jest ich działalność wydawnicza i poligraficzna, nasta
wiona głównie na sprostanie nowym potrzebom czytelników. W ostatnim dziesięcio
leciu znaczny dorobek w tym zakresie ujawniły wojewódzkie biblioteki publiczne, 
m. in. w  Toruniu, Opolu, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Krakowie, Olsztynie, Szcze
cinie i Lublinie, z własnymi oficynami drukarskimi lub pracowniami poligraficz
nymi (,^a ła  poligrafia” ).
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Dysponując często skromnym wypo
sażeniem technicznym biblioteki publicz
ne działające w  lym zakresie narażone 
są na piętrzące się problemy.

Tak się jakoś złożyło, iż poza spora
dycznymi publikacjami na łamach cza
sopism fachowych, nikt dotąd nawet nie 
próbował generalnie zainteresować się 
wydawniczą działalnością bibliotek pu
blicznych, choć potrzeba taika istniała 
j,uż dawno. Dopiero tegoroczna dnicja- 
tywa Wojewódzkiej d Miejskiej Biblio
teki Publicznej im. T. Mikulskiego we 
Wrocławiu zaowocowała I  ogólnopol
skim spotkaniem na temat działalności 
wydawniczej polskich bibliotek publicz
nych (12 - 13 maja 1988 r.)-

Poza gospodarzami uczestniczyli, w  nim 
przedstawiciele Biblioteki Narodowej w  
Warszawie oraz wojewódzkich bibliotek 
publicznych w Tarnowie, Lesznie, Szcze
cinie, Koszalinie, Opolu, Katowicach, 
Krakowie, Olsztynie, Biayłmstoku, Gdań
sku, Krośnie, Przemyślu i L^bldnie. 
Ostatecznie w  roboczym spotkaniu we 
Wrocławiu udział wzięło 30 ospb, spo
śród około 60 pierwotnie zgłoszonych,
0 czym zadecydował zapewne zbyt póź
no ustalony jego ostateczny termin.

Otwierając spotkanie dyrektor WiMBP 
we Wrocławiu dr Jerzy Matejuk też 
ubolewał nad nieobecnością przedstawi
cieli sporej grupy bibliotek, ale pocie
szał się nadzieją, że za to ci zebrani in
tensywniej włączą się w  obrady i dys
kusję. I tak się rzeczywiście stało.

Podsitawą roboczej dyskusji w  obu 
dniach spotkania były referaty: mgr 
Elżbiety Buchalczyk „Wydawnictwa pe
riodyczne polskich bibliotek publicz
nych” i mgr. Witolda Adamca „W y
dawnictwa polskich bibliotek wojewódz
kich” .

Pierwszy był dosłownym powtórze
niem wystąpienia na ogólnopolskiej na
radzie w  sprawie czasopism bibliotekar
skich, zorganizowanej 10-11 grudnia
1987 r. w  Sopocie przez ZG SEP, Zebra
nych zdumiało rozbrajające zwierzenie 
referentlp, iż nie była ona w stanie usta
lić .p^nej listy czasopism bibliotekar
skich, gdyż ...  jej biblioteka dysponuje 
tylko ich częścią („ . . .  nie udało mi się 
dowiedzieć ile aktiialnie ukazuje się re
gionalnych czasopism bibliotekarskich
1 kto je wydaje”, JVlaterialy”, s. 1). Ten 
brak orientacji można chyba było łatwo 
'uzupelndć np. informacją GUKPiW w 
Wai’szawie.

Autorka ograniczyła się więc do wy- 
boru  ̂ prezentując, zresztą dość ogólnie, 
tylko 4 pisma: „Poradnik Bibliograficz- 
no-Metodyczny” (Poznań), ,,Bibliotekarz 
Olsztyński” (Olsztyn), „Książka i Czy- 
telniik” (Wrocław) i „W  kręgu Książki’’

(Gdańsk). Podsumowując swoje wystą
pienie zauważyła, iż „profil regional
nych wydawnictw zależy od rodzaju 
użytkowników, od prawidłowego rozez
nania ich potrzeb”, a „poziom i zakres 
opracowań (.:.) od uzdolnień autorów” . 
„W  slcromnej szacie graficznej” do
strzegła zaś bogactwo treści poraiaw- 
czych i' informacyjnych” .

Mgr Witold Adamiec, ceniony krytyk 
wydawnictw bibliotek publicznych, skon
centrował się na głębokiej, wszechstron
nej d bezkompromisowej analizie doko
nań wydawniczych jednej z bibliotek 
w  centrum kraju (jej oficjalna nazwa 
nie zostaiła wymieniana, ale wtajemni
czeni szybko ustalili o kogo chodzi). 
Słuchając tej fachowej i kompetentnej 
analizy uczestnicy spotkania łatwo mogli 
uzupełnić ją samooceną własnej działal
ności wydawniczej, która przecież win
na uwzględniać zarówno potrzeby użyt
kowników, jak i możliwości autorów 
i wydawców. Życie dowodzi, że niekie
dy jednak pierwsze pozostają w nie
zgodzie z drugimi. Ale ipozytywne osiąg
nięcia wydawnicze bibliotek publicznych 
zdecydowanie dominują nad uchyb-ieoiia- 
mi. Te ostatnie zresztą równie często 
trafiają się i renomowanym firmom 
wydawniczym i drukarniom.

Potrzebne jest wyjątkowe zaangażo
wanie bibliotekarzy, by w  atmosferze 
powszechnych niedostatków i kłopotów, 
w miarę regularnie można było wyda
wać coraz bogatsze i ciekawsze czaso
pisma fachowe, obszerne bibliografie re
gionalne, różnego rodzaju zestawienia, 
■informatory, druM okolicznościowe dtp. 
Jedni, stosunkowo nieliczni, wykorzystu
ją do tego własne pracownie poligra
ficzne. inni zabiegają o przysługę w po- 
zabibliotecznych drukarniach. Najbar
dziej odporni na piętrzące się problemy 
dodatkowo służą ta;kże swoim czytelnd- 
kom w  miarę szybko wykonywanymi ko
piami kserograficznymi wybranych frag
mentów książek i czasopism, drukują 
karty katalogowe, uzupełniają liczne 
braki w drukach firm zawodowych. 
Szczegółowo mówiła o tym m. in. mgr 
Maigorzata Mikuła w swoim komunilca- 
cie o działalności wydawniczej wrocław
skiej WiMBP.

Drugi dzień spotkania, rozpoczęty 
zwiedzaniem poszczególnych działó\v 
,WiMBP we Wrocławiu, wypełniła ro
bocza dyskusja, którą prowadzdli redak
torzy kwartalników: „ICsiążka i Czytel
nik” (Wrocław) — mgr Ryszard Tur
kiewicz i „Biuletyn Informacyjno-In- 
strukcyjny” (Kraków) — mgr Stanisła,w 
Kaszyński.

Uczestniczący w  dyskusja przedstawi
ciele bibliotek wojewódzkich w  sposób
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kompetentny ukazywali zarówno swoje 
dokoiiania wydawnicze i towarzyszące 
im > problemy, jak i potrzeby w tym za
kresie, Wyjątkowa powszechne było 
przekonanie o konieczności systematycz
nej, krytycznej oceny wydawnictw bi
bliotecznych, szczególnie zaś wydaw
nictw periodycznych. W związku z tym 
zgodnie postulowano przywrócenie na 
łamach „Bibliotekarza” rubiyki Witolda 
Adamca, firmowanej przez niego tam 
przed kilku laty. Sugerowano też stałą 
współpracę redkkcji poszczególnych cza
sopism bibliotek publicznych i wymianę 
wybranych opracowań o uniwersalnej 
i szerokiej przydatności, a także oma
wianie ich i ewentualne upowszechnia
nie w ..Poradniku Bibliotekarza” i „B i
bliotekarzu” . Z należytą troską mówio
no również o problemach redakcyjnych 
(dobór opracowań, ich przydatność, ter
minowość publikacji), techniczno-zaopa- 
trzeniowych (sprzęt, papier) i finanso
wych (honoraria autorskie, koszty wy- 
dav/nictw).
Praktyka potwierdza potrzebę i przy
datność działahiości wydawniczej biblio
tek publicznych. Dziś jednak szczegól

nie towarzyszyć jej musi dbałość wy
jątkowa, by to, czjma dysponujemy, mo
gło być spożytkowane jak najefektyw
niej. Taką postawę właśnie lajawnili 
uczestnicy wrocławskiego spotkania.

Jego zaradni inicjatorzy i gospodarze 
przygotowali d'la gości roboczą wysta
wę wydawnictw i obszerny zestaw >,]VIa- 
teriałów” (42 strony), zawierający 1 re
ferat oraz 8 Wcześniej przesłanych w y
powiedzi, w  ty ni m. in. dr. Stefana 
Kubowa — przewodniczącego ZG SBP. 
Wszyscy zainteresowani działalnością 
wydawniczą bibliotek winni skorzystać 
z tej lektury.

Uwzględniając oczywisty pożytek prak
tyczny z pierwszego tego rodzaju spot
kania, a także mnogość zagadnień z bra
ku czasu 3oa nim pominiętydh lub omó
wionych zbyt skrótowo, zgodnie usta
lono konieczność kontynuowania corocz
nych, roboczych spotkań w  różnych bi
bliotekach, których dorobek w tym za
kresie godny jest szczególnej uwagi. 
W gronie takich właśnie bibliotek naj
częściej wymieniano Toruń, Opole i  Kra
ków. A  zatem do zobaczenia za nie
spełna rok.

ZOFIA SOKÓŁ

WOJENNE LOSY BIBLIOTEK POLSKICH
Cz. 4: Wrzesień 1939 w bibliotekach poza warszawskich

w  całej Polsce biblioteki nie były 
pr2ygotowane na wypadek wojny, bra
kowało ogólnego planu postępowania, nie 
było żadnego sposobu zabezpieczenia 
przed nalotami lotniczymi i obstrzałem 
artyleryjskim, a szybkie tempo nastę
pujących wydarzeń oiniemożliwilo ochro

nę zbiorów już w czasie walk obron
nych.

Diiże i zasobne biblioteki funkcjono
wały wówczas w  Krakowie, Lwowie, 
iPoznaniu, Wilnie i Lublinie, a poza iy- 
mi ośrodkami akademickimi działały 
iduże biblioteki naukowe i oświatowe w
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Bydgoszczy, Toruniu, Katowicach, Kór- , 
niitoui, Gdyni, Płocku, Radomiu, Prze- 
myśto i w  dziesiątkach różsnych midj- 
soowości. W  całym kraju działała do
brze rozwinięta i sprawnie funkcjonu- 
js(ca sieć bibliotek oświatowych, para
fialnych, stowarzyszeń 1 organizacji spo
łecznych, fculturalnych, religijnych itp. 
Na wsiach funkcjonowały niewielkie bi
blioteki licznych organizacji młodzieżo
wych, jak na przykład Związku Mło
dzieży Wiejskiej ^,Wici” , Związku Mło
dej Wsi, Organizacji Kół Młodzieży 
Wiejskiej, Polskiej Macierzy Szkolnej, 
Towarzystwa Szkół Ludowych, Towa
rzystwa Czytelń Ludowych, Katolickie
go Związku Młodzieży Męskiej luib Żeń
skiej, nie mówiąc już o bibliotekach 
szkolnych, które we wrześniu 1939 roku 
były gotowe do pełnienia swoich funk
cji przed rozpoczynającym się rokiem 
szkolnym. Dlatego też straty w  czasie 
wojny obrończej były tak duże. Po
mieszczenia, w których znajdowały się 
biblioteki w czasie kampanii wrześnio
wej uż3nvane były na kwatery dla woj
ska, ■ jako punkty ewakuacyjne, sanitar
ne, opieki społecznej itp., co również 
przyczyniało się do dewastacji i wy
niszczenia księgozbiorów.

W największym po Warszawie ośrod
ku naukowym — w  Krakowie funkcjo
nowały rozbudowane sieci bibliotek nau- 
Kowych, szkolnych, pedagogicznych, orga
nizacji społecznych i ikulturalnych, 
związków wyznaniowych itp. Do naj- 
więkasych zaliczały się: Biblioteka Ja
giellońska licząca ponad 650 tys. tomów, 
mieszcząca się przy ul. Sw. Anny, 
a której nowy budynek przy al. Mickie
wicza, budowany wg projektu inż. Wac
ława Krzjrżanowskiego, był w  1939 na 
ukończeniu. Następnie działały: Biblio
teka Polskiej Akademii Umiejętności li
cząca ponad 200 tys. woL, w  tym wieile 
cemiych cimeliów; Biblioteka Akademii 
Górniczej, Akademii' Handlowej, Szkoły 
Sztuk Pięknych, iliczące po kUlcanaście 
tysięcy woluminów; Biblioteka Muzeum 
I^zemysłowego posiadająca w swoich 
zbioracłi gabinet rycin liczący ponad 
30 tys. jednostek, w  tym pokaźny zbiór 
starych fotografii; Biblioteka Książąt 
Czartoryskich licząca ponad 150 tys. wo- 
lunainów, w tym wiele cennych rzad
kich cimeliów; Okręgowa Biblioteka 
Wojskowa, Centralna Biblioteka Peda
gogiczna, Centralna Biblioteka Górska 
i wieile innych. Łata trzydzieste były 
okresem pomyślhego rozwoju bibliotek 
krakowskich, doskonalenia form i' me
tod pracy dostosowywanych do potrzeb 
naiiiki, oświaty i kultury.

W czerwcu 1939 roku w Magistracie 
Kr^owsfcim odbyła się narada z udzia

łem przedstawicieli wojska i pracowni
ków Uniwersytetu' Jagiellońskiego, na 
iktórej omawiano sposoby ochrony zbio
rów kultury na wypadek wojny. Wśród 
zebranych dominowała tendencja, żeby 
zt)iorów Biblioteki Jagiellońskiej nie wy
wozić, gdyż w czasie działań wojennycih 
trudno jest o środki transportu i  o 
ochronę zbiorów, ale raczej zabezpieczać 
na miejscu. Edward Kuntze — dyrektor 
Biblioteki wyraził' się, że „nawet najle
piej zorganizowana ewakuacja nie uchro
ni od strat” . Postanowiono przygotować 
piwnice Collegium Maiois i Nowodwor
skiego o silnych stropach, w  których 
należało zaprowadzić oświetlenie elek
tryczne i położyć na ziemi' belki chro
niące paki przed wilgocią. Ponadto .przez 
cały sierpień gromadzono sprzęt prze
ciwpożarowy, środki sanitarne, opatnm- 
kowe, skrzynie do pakowania książek.

Pod koniec sierpnia w Bibliotece Ja
giellońskiej przystąpiono do pakowania 
najcenniejszych zbiorów: cimeliów, sta
rych druków, kodeksów pergaminowych, 
rękopisów, zbiorów graficznych itp. 
Zbiory pakowano w  skrzynie wyłożone 
cynfolią zabezpieczającą przed wilgocią 
i przewożono do piwnic Nowodworskie
go. Te pra-ce zabezpieczające trwały do
3 września 1939 roku. W tym dniu bi
bliotekarze nie pow>olani do służby woj
skowej, zgodnie z instrukcją Eektora 
UJ, opuścili miasto. W Bibliotece Ja
giellońskiej pozostali: dyrektor — dr 
Edward Kuntze, dr Wanda Dobrowol
ska, Mieczysław Demetrykiewicz — pra
cownicy kontraktowi, oraz magazyniengr 
i woźni, którzy nie zostali zmobilizo
wani, natomiast odeszili: dr Karol Pio
trowicz, Gustaw Schmager, Tadeusz 
Kuklewicz, a do służby pomocniczej dla 
lotnictwa zostały .powołane Wanda Żu
rowska i Kazimiera Tatarowicz.

Prace zabezpieczające trwały taikże 
i w innych bibliotekach krakowskich. 
W Bibliotece Polskiej Akademiii Umie
jętności zbiory zostały zapakowane 
i przewiezione do schronów w lochach 
przy ul. Sławkowskiej. W Bibliotece 
Książąt Czartoryskich przez cały sier
pień 1939 trwały prace zabezpieczające. 
Najcenniejsze zbiory: stare druki, dy
plomy pergaminowe, zbiory specjalne 
znoszono do magazynu parterowego. 
Część z nich wywieziono do Sieniawy, 
gdzie w pałacu Czartoryskich zostały 
zamurowane, a dyplomy j>ergaminowe 
pochodzące z Archiwum Koronnego zło
żono w Archiwum m. Krakowa. Praca
mi; tymi kierował i brał w  nich udział 
bibliotekarz — dr Eugeniusz Latacz.

W Bibliotece Muzeirai Przemysłowe
go opracowano własny system oznako
wania kolejności ratowania: najcenniej-
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sze obiekty zaznaczono kolorem czer
wonym, mniej cenne — żółtym, a w 
trzeciej kolejności ratowania — 'białym. 
Najcenniejsze pozycje, głównie sztychy, 
rysunki oraz wydawnictwa z zakresu 
sztuiki zabezpieczono w  skrzyniach 
i przeniesiono do piwnic.

Wybuch wojny spowodował dezorgani
zację pracy wszystkich bibliotek w  Pol
sce, które nie funkcjonowały z braku 
personelu, gdyż znaczna część znalazła 
się w  służbie wojskowej lub pomocni
czej. Ci, którzy zostali na miejscu utwo
rzyli straże ogniowe, pełnili dyżury 
i wartJ^ jak to było w Bibliotece Ja
giellońskiej, której budynku nie opusz
czał dyrektor. W Bibliotece PAU, gdzie 
zatrudnieni byli sami mężczyźni kie
rownictwo — na mocy zarządzenia pre
zesa PAU — objęła Wanda Suszyło.

Jiaż od 6 września (po zajęciu Krako
wa przez Niemców) powracali stopnio
wo bibliotekarze i  rozpoczęły się prze
nosiny zbiorów z piwnic na swoje 
miejsca i przygotowywanie do normal
nego funkcjonowania, gdyż nic nie 
wskazywało, że działalność bibliotek bę
dzie za'kazana. Spodziewano się pew- 
nycłh ograniczeń, podobnie jak podczas 
pierwszej wojny światowej. Przez kilka 
pierwszych dni września odbyło się kil
ka wizytacji' przc'dstaw.icieli władz w oj
skowych w Bibliotece Jagiellońskiej 
i PAU, aile miały one na celu obejrze
nie gmachów oraz zbiorów i wyszukanie 
potrzebnych im map i planów, piśmien
nictwa wojskowego, bądź danych doty
czących miejscowości, gdzie jeszcze to
czyły się walki obronne. Kilkakrotnie 
we wrześniu zdarzały się także niespo
dziewane najścia funkcjonariuszy hitle
rowskich i policji, którzy „interesowali 
się Biblioteką nie uzgadniając między 
sobą postępowania” , wspomina E, Kun- 
tze, kierując się raczej ciekawością, niż 
jakimś olcreślonym celem. Dopiero w 
dniu 6 listopada, po słynnej akcji „Son- 
deraktion Krakau” , gdy aresztowano 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońsikie- 
go, o godz. 13 oddział SS-manów pod 
kierunkiem Papkego zamknął d opieczę
tował Bibliotekę Jagiellońską, rzekomo 
na 2 tygodnie. W ślad za tym zamknię
to i opieczętowano wszystkie inne bi
blioteki w  Krakowie: 16 listopada Bi
bliotekę PAU, której budynek przezna
czono na siedzibę Deutsclie Volksbiiche- 
rei, w  grudniu zaś Bibliotekę Akademii 
Górniczej przerzu'cono do sąsiedniego 
budynkui, nowego gmachu BJ, gdyż w 
siedzibie Akademii Qórni<sej ulokowa
no rząd Generalnej Guberni. Przez pra
wie dwa miesiące, gdy zbiory bibliotecz
ne były bez opieki, wiele cennych ksią
żek zaginęło. Część rozgrabili niemiec

cy 'profesorowie Akademii Górniczej 
z Fryburga Saskiego, część zabrały two
rzące się instytucje i urzędy niemieckie, 
natomiast biblioteka Wydziału Hutni- 
czego na Krzemionkach szczęśliwym tra
fem ocalała. Stała się ona wkrótce bi- 
bliotelcą Zawodowej Szkoły Górniczo- 
-Hutniczej, gdyż pod takim szyldem za
częła swoją konspiracyjną działalność 
Akademia Górnicza.

Gmach Akademii Handlowej został za
jęty przez Niemców i .początkowo prze
znaczony na Urząd Drogowy, potem na 
kasyno. Biblioteka znajdująca się w 
zespole budynków Akademii przy ul. 
Sienkiewicza została częściowo rozpar
celowana; część przejęły wzędy nie
mieckie, część — głównie podręczniki 
i. skrypty przeznaczono na opał łub na 
przemiał. W ratowaniu zbiorów 'tej Bi
blioteki duże zasługi mieli Mysaonowie 
zajmujący się skupem makulatury, gdyż 
część skryptów przeznaczonych na prze
miał udało się uratować.

Zbiory Biblioteki Muzeum Przemysło
wego, 'które cieszyły się znaczną sławą, 
wzbiidziły zainteresowanie Niemców nie
mal nazajutrz po zajęciu Kraikowa. 
Przybyła tam ekipa złożona z wyższych 
oficerów, artystów i bibliofilów, aby 
obejrzeć lokal li zbiory. Na razie niczego 
nie ruszyli, ale po kilku tygodniach 'lo
kal został opieczętowany, a klucze za
brało gestapo. W biblioteoe tej był zło
żony nakład książki L. Biiikenmajera q 
Mikołaju Koperniku, wydanej staraniem 
Towarzystwa Miłośników Książki, a  po
nieważ nakładem tej książki intereso
wała się biblioteka partyjna w  Mona
chium, zachodziła obawa,- że może nastą
pić konfiskata, więc pracownicy nocą 
przez okno wynieśli cały nakład, a tak
że najcenniejsze obiekty. Należało się 
śpieszyć, gdyż gastapo, mając klucze do 
tej Biblioteki, rozpoczęło rabowanie naj
cenniejszych zbiorów z zakresu sztuki, 
traktując je jako łup wojenny.

Szczególne niebezpieczeństwo zawisło 
nad zbiorami Biblioteki Książąt Czarto
ryskich, znanej w.środowiisku naukowym 
ze swoich oinikalnych zbiorów. Po w ej
ściu Niemców do Krakowa pla'Cdwika 
ta znalazła się w  centrum zainteresowa
nia wyższych rangą oficerów, których 
pierwsze wizyty na razie sprowadzały 
się do obejrzenia zbiorów, sprawdzania 
niektórych p o r c j i  w  katalogach luib in
wentarzach. Szczególnie drażnił ich fakt 
wywiezienia do Francji dyplomów per
gaminowych przez dyrektora Muzeum —  
gen. Mariana Kukiela, a także zbiory 
wywiezione do Sieniawy. Wkrótce zo
stały one wykryte przez stacjonujące 
tam jednostki wojskowe i zrabowane. 
Część starano się uratować i- w paździer-
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niku znalazły się one w Rzeszowie, skąd 
następnie przewiiezione do Krakowa i po 
upływie kilku miesięcy w  wyniku ener
gicznych starań, znalazły się w  zbiorach 
byłej Biblioteki Jagiellońskiej.

Duże straty poniosła Centralna Biblio
teka Pedagogiczna Okręgu Szkolnego 
Krakowskiego, gdyż jej gmach został 
zajęty przez wojsko i przeznaczony na 
magazyn oraz kantynę. Przeszkadzający 
’księgozbiór został zwalony na stos i roz- 
szabrowany. Po kilku miesiącach resztki 
zwieziono do nowego budynku Biblio
teki Jagiellońskiej.

Trzecim dużym ośrodkiem akademic
kim był Lwów, gdzie funkcjonowały du
że biblioteki naukowe: Biblioteka Uni
wersytetu Lwowskiego im. Jana Kazi
mierza, Politećhniki, Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich, Biblioteka Ba- 
worowskich i szereg innych. W czasie 
walk obronnych od 11 do 21 września 
Lwów był niiszczony silnymi nalotami 
lotniczymi, a szczególne niebezpieczeń
stwo zagrażało Bibliotece Ossolińskich 
położonej niedaleko cytadeli i poczty 
głównej, której budynek został mocno 
uszkodzony. Dnia 22 września Lwów 
znalazł się po stronie radzieckiej i  do 
czerwca 1941 roku losy bibliotek kształ
towały się w  innych warunkach.

Dużym ośrodkiem naukoAvym był przed 
wojną Lublin, gdzie działały następu
jące biblioteki: Biblioteka im. H. Ix)pa- 
cińskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, Wyższej Szkoły Rabinackiej, 
Biblioteka Teologiczna Kolegium Ojców 
Jezuitów „Bobolanum”, Biblioteka Peda- 
gOigiczna i inne. W czasie kampanii 
wrześniowej nie poniosły one większych 
strat dzięki postawie miejscowej lud
ności i bibliotekarzy, którzy pozostali 
na swoich stanowiskach. Jedynie Biblio
teka im. H. Łopacińskiego została tra
fiona pociskiem, który zburzył lokal, w 
którym mieściło się Muzeum, nie uszika- 
dzając księgozbioru. W dniu 11 listopada 
gestapo wkroczyło na teren Katolickie
go Uniwersytetu i zaaresztowało profe
sorów, a w następstwie już 17 tego mie
siąca opieczętowało Bibliotekę. Nato
miast zbiory szkoły rabinackiej jesienią 
19S9 roku zostały wywiezione w  głąb 
Niemiec. Nie ominęło też bibliotek lu

belskich rabowanie, gdy zabierano 
pamiątkę” najcenniejsze pozycje z Bi
blioteki irn. Łopacińskiego, KUL-u, „Bo- 
bolanum” i innych.

W okresie działań wojennych duże 
straty poniosły biblioteki szkolne 
i oświatowe. Zostały one najczęściej bez 
opieki i w  większości padły ofiarą bez
myślnego niszczenia, rozproszenia i de
wastacji, .ponieważ budynki szkolne, w 
których znajdowały one i>omieszczenia, 
zajęte były na cele wojskowe. Często 
używano książek jako opału, bądź ściół
ki dla koni. W wielu wypadkach czynio
no tak celowo i świadomie, jak to mia
ło miejsce w powiecie rzeszowskim, dę- 
bickim^ sanockim, brzozowskim l innych,
0 czym pisze Ludmiła Tokarska. W Les
ku cennymi dziełami z biblioteki zam
kowej Krasickich brukowano ulicą w  
Lublinie książkami, z bibliotek semina
ryjnych palono w piiecu, podobnie 
zniszczono biblioteki iszkół żydowskich, 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
Towarzystwa „Zgoda” i wiele innych. 
Równolegle z akcją niszczycielską roz
poczęło się ratowanie bibliotek przez 
społeczeństwo, głównie nauczycieli, ro
dziców, harcerstwo itp. Na uwagę za
sługuje harcerska akcja pod nazwą „Ra
tujcie biblioteki” , którą rozpoczęła Ko
menda Pogotowia Harcerek we wrześniu 
1939 roku. Akcja ta rozwinęła się na 
Śląsku, a także w Warszawie i .przjniio- 
sła w efekcie szereg uratowanych księ
gozbiorów, na przykład nakłady wydaw
nictwa Kasy im. Mianowskiego, biblio
teki szkolne i oświatowe w Płocku, Ka
towicach, Rybniku, Lublińcu.

Wojna obronna we wrześniu 1939 ro
ku nie obyła się bez ofiar w ludziach. 
Zginęła od wybuchu bomby pod Sie
niawą Cecylia Jasińska — bibliotekarka 
Biblioteki Jagiellońskiej, 19 września 
w  czasie bombardowania Lwowa zmarł / 
na atak serca dyrektor Biblioteki Osso
lineum — Ludwik Bernacki, inni, jak\ 
na przykład Zofia Ameisenowa i Wła- ' 
dysław Hordyński — bibliotekarze BJ 
dzielili losy tułaczy, a dr Karol Piotro
wicz i magazynierzy — Jan Siwek
1 Piotr Szczurek byli w niewoli, Ale 
najgorsze było dopiero przed nimi.

PISMIEP^NICTWO:

‘ B a r - S w i ę c h  I.: Ludzie i zdarzenia w  Bibliotece Jagiellońskiej. podczas okupacji 
w latach 1939 - 1945. W: Prace bibllbtekoznawcze. T. 4. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP  
w Krakowie. Kraków 1987, s- 2 3 - 57.

> B u c z e k K.: Biblioteka Muzeum Czartoryskich w  Krakowie, „Bibliotekarz” 1946, nr 
1-2, s. 25 - 26.

^ D y m a ń s k a  G.: Biblioteki naukowe w  Krakowie podczas okupacji hitlerowskiej 
1939 - 1945. W : Prace Blbliotekoznawcze. T. 1. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w  Kra
kowie. Kraków 1982, s. 51-70.
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‘ F r i e d b e r g  M.: Archiwa 1 biblioteki. W; Kraków pod rządami wroga. Kraków 
1946, s. 94 - 120.

'  K  u n t z e E.: Dzieje Biblioteki Jagiellońskie] pod okupacją niemiecką w okresie od 
1 września 1939 do 18 stycznia 1945. „Biuletyn Biblioteki JagieUońsklej” 1975 nr 1/2, s. 5 - 57.

• L e p s z y  K./KL: Biblioteka Akademii Umiejętności. „Kwartalnik Historyczny” 1949 
z. 1/4, s. 379.

’ L i p s k a  H.: Biblioteka Jagiellońska w  czasie okupacji hitlerowskiej. „Biuletyn Bi
blioteki Jagiellońskiej” 1979 nr 1/2, s. 131 -147.

• L i p s k a  H.: Biblioteka Akademii Górniczej. „Bibliotekarz” 1946 nr 1-2,  s. 15.
® O bibliotekach Lubelszczyzny z lat 1939 - 1944. „Bibliotekarz Lubelski” 1973 nr 2 - 3, 

 ̂ S. 3-6.
1 ' R e d e r o w a  D., J a b ł o ń s k i  z.: Zarys dziejów Biblioteki PAN  w Krakowie w la

tach 1856 - 1956. „Rocznik Biblioteki PA N  w Krakowie 1955”.
“ T a t a r o w i c z  K.: Biblioteka Jagiellońska za okupacji. Wspomnienie bibliotekarki. 

W: Ne cedat Academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w  Uniwersytecie Jagiellońskim' 
1939 - 1945. Zebr. i oprac. M. 1 A. Zarębowie. Kraków 1975, s. 442 - 471.

“ T o k a r s k a  L.: Losy bibliotek rzeszowskich podczas okupacji hitlerowskiej, „Profile” 
1970 nr 5, s. 38 - 41.

NA SWIECIE
FRANCISZEK CZAJKOWSKI 
Toruń

CENTRUM BIBLIOTECZNE, 
NA KTÓRE CZEKANO

W centralnie usytuowanej dzielnicy Londynu, przy 20 Bedford Way, znajduje 
się okazały budynek Uniwersyteckiego Instytutu Kształcenia, mieszczący od nie
dawna Krajową Bibliotekę dla Dzieci Niepełnos,prawnycłi (National Library for tłie 
Handicapped Child).
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Tę społecznie wartościową placówkę, 
wywołującą zrozumiałe zaimteresowanie 
nie tylko w Anglii, ale i również poza 
jej granicami, uruchomiono przed trze
ma laty.

Nic też dziwnego, że w  programie to
warzyszącym Kongresowi IFLA  w  Brigh
ton (1987) ujęto jej zwiedzanie, stwa
rzając tym samym zainteresowanym pro
blematyką bibliotekarzom, również i pi
szącemu tę relację, szansę bezpośrednie
go poznania profilu działalności Biblio
teki, O jej lokalizacji i specjalistycznym 
przeznaczeniu sygnalizuje odpowiednie 
i czytelne oznakowanie rozmieszczone 
wokół budynku. Wewnątrz — znormali
zowane' podjazdy i winda przystosowa
na do transportu wózków inwalidzkich 
i osób z ograniczoną możliwością poru
szania się.

W przestronnym i kolorowo wystrojo
nym lokalu podziwiać można nietjpowe 
meble biblioteczne, zwłaszcza niskie re
gały i stoliki oistawione w  sposób umoż
liwiający łatwy do nich dostęp dzieciom 
poruszającym się na wózkach. Bogato 
też wypada dodatkowe wyposażenie tech
niczne i audiowizualne, nie wspomina
jąc już o zróżnicowanych pod względem 
treści i  formy materiałach bibliotecz
nych, wskazujących na niezwykły cha
rakter placówki.

W statucie mówii się o i>odwójnym 
przeznaczeniu Centrum bibliotecznego. 
Może ono bowiem służyć dzieciom czy- 
telniczo niepełnosprawnjntn i mającym 
kłopoty z nauką oraz dorosłym, a więc: 
rodzicom i opiekunom tyc'h dzieci oraz 
pedagogom, głównie specjalnym. Reali
zację statutowych zapisów ułatwia me
todycznie kolekcjonowana literatura 
dziecięca i młodzieżowa z dużym zesta
wem księgozbioru referencyjnego. Ko
lekcję wzbogaca ponad 90 tytułów cza
sopism krajowych ii zagranicznych, któ
rych profil dotyczy przede wszystkim 
edukacji dzieci odbiegających od normy 
zdrowotnej, bądź też uwzględnia infor
mację o książkach, czy też traktuje o 
problemach osób z różnymi rodzajami 
Miepełnosprawności. W Bibliotece ponad-' 
to znaleźć można bogaty zestaw gier 
i zabawek rozwijających umiejętności 
totelektualne i wzbogacających spraw
ności fizyczne. Oprócz tyćh pomocy wy
pada też obejrzeć niestandardowe urzą
dzenia, często elektroniczne, usprawnia
jące czytanie, lub też czyniące z niego 
zabawę, czy też rozrywkę. Oczywiście 
jest też i minikomputer najnowszej ge
neracji ii laserowy czytnik przenoszący 
na ekran tekst lub obraz.

Biblioteka utrzymuje kontakty z wie 
loma szkołami. Często odwiedzają ją 
grupy dzieci szkolnych. Przychodzą też

i dorośli', poszukujący informacji i wie
dzy o tym, jak należy postępować ze 
swymi pociechami, czy wychowankami.

Dużą uwagę przywiązuje się do publi
kowania materiałów informujących o Bi
bliotece ii jej specjalistycznych progra
mach. Temu służy m. in. Biuletyn: „Bly- 
ton Handi-Read Centre Newsletter” wy
dawany przy współudziale finansowym 
instytucji komercyjnych.

InicjatyTvą godną naśladowania było 
zmobilizówanie niektórych wydawców, 
angielskic'h do wydawania specjalistycz
nych materiałów bibliotecznych (o czym 
szerzej w  dalszej części, tekstu, przy 
charakteryzowaniu Katalogu), przystoso
wanych do psychofizycznych i percepcyj- 
nych możliwości dzieci czytelniczo nie- 
peŁnosprawnych. Wspomniane wydaw
nictwa, przy pomocy charakterystyczne
go znaku, określanego w  przedmiotowej 
literaturze zagranicznej terminem „Lo
go” zaznaczają tytuły książek znaj
dujące się już w  Bibliotece, lub te, któ
re trafią tam w najbliższej przyszłości.

Nielada osiągnięciem jest opublikowa
nie „eksperymentalnego” katalogu 
(NLHC Catalogue of Library Holdings) 
w niespotykanej dotychczas formie. Na 
czym więc polega unikalny charakter 
tego wydarzenia? Wspomniane wydaw
nictwo liczące 700 stron tekstu, o wa
dze ponad 2 kg, wydrukowano dużą 
czcionką na dobrym jakościowo papie
rze formatu A4. Obejmuje 5 tys. jedno
stek: książek li innych materiałów nie- 
książkowych, dostępnych dzieciom, któ
rym niepełnosprawność ogranicza zdol
ność czytania lub rozumienia tekstu. 
Wykaz ten sporządzono w trzech dzia
łach :

— katalog alfabetyczny,
— katalog tytułowy,
— katalog -materiałów uszeregowa

nych wg rodzajów niepełnosprawności 
(Listing by handicap).

Pierwszy z katalogów, oprócz opisu 
bibliograficznego, ujmuje takie elementy 
jak: rodzaj druku, specjalistyczną klasy
fikację, typy ilustracji, wiek czytelnika, 
stopień trudności języka lub jego for
mę (np. język znaków — 'sign langua
ge), charakter oprawy, przydatność dla 
odbiorcy z określonym rodzajem niepeł
nosprawności: słuchu, wzroku, umysłu, 
sfery emocjonalnej, języka, zręczności 
fizycznej. Pozostałe dwa katalogi odsy
łają do poszczególnych numerów pozydji
i stron.

We 'wstępie zawarto szczegóły doty
czące samej Biblioteki: i jej dostępności 
dla użytkowników. Objaśniono ponadto 
kryteria klasyfikacji zastosowane przy 
opisie omawianych tu materiałów bi
bliotecznych. W ich obrębie (dziesięć)
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■wprowadzono właściwe symbole. Ponie
waż schemat tego podziału łącznie z za
stosowanymi symbolami systemalyczaie 
się umiędzynarodowiają, zyskując tym

C l a s s :
Y  =  young (iinder 2 years)
P =  picture book 
E =  easy reader 
PT  =  older picture book 
F =  fiction
RJ =  older fiotion (more complex)
R =  reference (includiing some soft

ware and aoidio visual)
11 l u s t  r at  i on :

T =  tactiitle 
PH =  photographs 
COL =  colour 
BW =  black line 
W =  wordless

T y p e :
E =  easy 
N =  normal 
L  =  large

A g e  I n t e r e s t :
1 =  0-3
2 =  3-5
3 =  5-7
4 =  7-9
5 =  9-11
6 =  11-13
7 =  13-f-

A  g e R e a d i n g :
A  =  0-3 
B =  3-5 
C =  5-7 
D =  7-9 
E =  9-11 
F =  11 -13 
G =  13+

samym „prawo obywatelstwa” w facho
wym piśmiennictwie światowym, dlate
go iteż uważam, że warto go p r^oczyć  
w oryginalnjrm brzmieniu ję^Jcowym:

B i n d i n g :
B =  board 
R =  spiral 
P  =  paperback limp 
C =  cloth 
H =  hardback
M =  moveable (pop, flap, etc.)

S i z e :
S =  smaller than A5 
A5 =  A5 
A4 =  A4
Q =  larger than A4

L a n g u a g e :
EL =  simple oanstruotioin 
CL =  complex construction 
SL =  sign language 
B =  braille

H a n d i c a p :
H =  hearing
V =  sight
M  =  mental intellectual 
E =  emotional 
L  =  language 
P  =  physical dexterity

F o r e
Gre
Bre
Ire
Gae
Fre
Ita
Ben
Wei
Chi

i g n  Language’: 
=  Greak 
=  Breton 

=  Irish Gaelic 
=  Scots Gaelic 
=  French 
=  Italian 
=  Bengali 
=  Welsh 
=  Chinese

Wjrpada przeto, by bibliotekarze, w 
itym również i polscy, przyswoili sobie 
terminologię, z którą zetknąć się mogą 
we współczesnym piśmiennictwie facho
wym. Adresatami katalogu, sfinansowa
nego w  przeważającej części przez spół
kę „The British Petroleum Company” 
(są szkoły, biblioteki, szpitale, rodzice 
i inne osoby sądzące, że książki i po
zostałe materiały biblioteczne odegrać 
mogą istotną funkcję w edukacji i re
habilitacji dzieci specjalnej troski.

W  zakończeniu warto nadmienić, że

pomysłodawcy omawianego tu katalogu, 
a wśród nich Margaret Marshall McDo
nald autorka wielu publikacji z za
kresu czytelnictwa dzieci niepełnospraw
nych, mają wątpliwości odnośnie przy
jętych zasad klasyfikacji i niekonwen
cjonalnej jego formy (ciężar). Dlatego 
też oczekują na opinie odbiorców, a 
przede wszystkim — na rezultaty badań 
nad recepcją katalogu, zapoczątkowane 
przez wyspecjalizowaną jednostkę ba
dawczą „The British Library dJatalogue 
Research Unit” .

» Znak ten symbolizuje ręce dziecięce sięgające po książkę; nad tym — w formie półkola 
napis: Handi — Read.

• M. Marsłiall Jest też współautorką cennego poradnika IFLA pt. „Books for ttie Mentally 
Handicapped. A  Guide to Selection”, wydanego w serll: „Professional Reports” Nr i.
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HARTMUT BEYER 
Handelshochschule Leipzig 
Hochschulbibliothek

WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W LIPSKU

1. Zadania i struktura Wyższej Szkoły

W Wyższej Szkole Handlowej są kształcone i dokształcane kadry ekonomiczne 
dla całego socjalistycznego handlu wewnętrznego w NRD. Absolwenci Wyższej 
Szkoły zatrudniani są w  organach kierowania i planowania łiandlem detalicznym, 
•handlem hurtowym, środkami konsumpcji, handlem środkami produkcji, gastrono
mią i hotelarstwem, wyżywienia zbiorowego. Inni słuchacze dokształcani są zgodnie 
z wymogami praktycznej działalności handlowej.

Założenie Wyższej Szkoły Handlowej w  1969 r. umożliwiło koncentrację wszel
kich zadań dydaktycznych i nauikowo-b^awczych związanych z handlem w  jednej 
instytucji, do tej pory bowiem były one realizowane w  różnych instytucjach. Wyż
sza Szkoła Handlowa spełnia załem poważne społeczne zadanie. Z jednej strony wy
chowuje, kształci' i dokształca ekonomiczne kadry dla jednej z gałęzi gospodarczej 
jaką jest łiandel wewnętrzny. Z drugiej strony — biorąc pod uwagę związek między 
procesem dydaiktycznym a naukowym i jedność teorii i praktyki — prowadizi ba
dania i kieruje rozwojem naukowym we wszystkich dziedzinach związanych z han
dlem. y

Osiągnięcia Wyższej Szkoły Handlowej, jej wkład w kształtowanie dobrze 
funkcjonującego handlu socjalistycznego, wMad w rozwój nauki o handlu i icształ- 
ceniu kadr handlowych w  NRD wyraża się w  następujących cyfrach (do końca
1987 r.):

8280 absolwentów podjęło pracę w  handlu jako mgr ekonomii,
6340 kierowniczych kadr handlowych ukończyło kursy dokształcające lub pod

jęło podyplomowe studia w  kierunkach uzupełniających,
416 prac doktorskich i habilitacyjnych zostało obronionych,
1716 sprawozdań naukowych i podobnych opracowań naukowych zastało na

pisanych,
316 ukazało się książek i broszur opracowanych przez naukowców W y^zej 

Szkoły Handlowej,
2855 razy współpracowali nankowcy Wyższej Szkoły Handlowej przy publika

cjach i>eriodyików, czasopism fachowych i zbiorczych monografii.
Studenci studiów dziennych' kszitałceni są w  trzech kierunkach:

Ekonomika handlu wewnętrznego
— absolwenci 3-letnich studiów, których przedmiotem kierunkowym jest eko

nomika przedsiębiorstwa handlowego zatrudniani są w kombinatach i zakładach 
państwowego i spółdzielczego handlu środkami konsumpcji (nie wyłączając gąstro- 
nomii i hotelarstwa) a także handlu środkami produkcji. Terenem działania kom
binatów i zakładów jest wojewódzitwo i powiat;

— absolwenci 3,5-letnich studiów, których przedmiotem kierunkowym jest 
funkcjonowanie gospodarki narodowej zatrudniani są w ponadpodstawowych i cen
tralnych organach kierowniczych handlu i w  państwowych organach kierowniczych; 
Informatyka gospodarcza

— absolwenci 4-letnich studiów zatrudniani są w  kierowniczych organach 
gospodarczych handlu, w  ośrodkach informatycznych i w  centralnych organach pań
stwowych. Ich wykszitałcenie służy modelowaniu i logarytmizacji skomplikowanych 
procesów ekonomicznych, ażeby je przygotować do automatycznego opracowania.

Studia w  tych dwóch kierunkach zamyka egzamin głóWny, który uprawnia 
do określenia zawodu jako ekonomista. Pierwszym stopniem naukowym jest mgr 
ekonomii (Diplom-Okonom.), który zdobywa się po obronie pracy magisterskiej 
w  czasie studiów, w fazie dyplomowej lub w  trybie zaocznym.
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Rachunkowość i statystyka
— ipo 4-letnich studiach absolwenci zatrudniani są w  oddziałach planowania 

i komtroli ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych. Obecnie studia te iuprawniają 
jeszcze do zdobycia tytułu magistra ekonomii.

Szczególnie zdolni studenci wszystkich kierunków mogą po studiach podjąć 
pracę w  handlowych instytucjach naukowych (Ekonomiczne Centrum Badawcrc, 
Instytut Badań Naukowych, Centrum Badań i Racjonalizacji Handlu Wewnętrz
nego, Centralne Centrum Organizacji' i Obliczeń i in.) lub mogą podjąć pracę 
naukową w Wyższej Szkole Handlowej w  celu zdobycia tytułu dr. ekonomii, w  cią
gu 3 - 4 lat, bądź iteż jako nauczyciele akademiccy.

Kształcenie studentów prowadzi 6 sekcji i instytut socjalistycznego kierowania 
gospodarką,^ który jednak przede wszystkim dokształca kadry kierownicze przedsię
biorstw i gospodarczych organów handlowych.
Sekcja Marksizmu — Leninizmu (jest odpowiedzialna za podstawowe wykształcenie 
polityczno-społeczne wszystkich studentów), do której należą następujące zespoły 
naukowe:

— marksistowsko-leninowska filozofia,
— polityczna ekonomia kapitalizmu,
— polityczna ekonomia socjalizmu,
— naukowy socjalizm,
— historia myśli ekonomicznej i historia gospodarcza.

Sekcja Gospodarki Narodowej/Handel Wewnętrzny
— gospodarka narodowa,
— ekonomika handlu,
— ekonomika handlu środkami produkcji (kierunek specjalizacyjny),
— prawo socjalistyczne,
— geografia gospodarcza i planowanie regionalne.

Sekcja Socjalistycznej Gospodarki Zakładowej
7— socjalistyczna gospodarka przedsiębiorstwa handlowego (kierunek specjaliza

cyjny),
— socjalistyczna nauka o pracy,
— rachunkowość i statystyka socjalistycznego przedsiębiorstwa i kombinatu 

handlowego.
Sekcja Matematyki i Przetwarzania Danych

— matematyka,
— statystyka,
— przetwarzanie danych.

Sekcja Towaroznawstwa i Technologii
— towaroznawstwo,
— technologia handlu (kierunek specjalizacyjny),
— techniczno-technologiczne podstawy.

Sekcja Gastronomii i Hotelarstwa
— ekonomika gastronomii (kierunek specjalizacyjny),
— technologia i organizacja gastronomii i hotelarstwa (kierunek specjaliza

cyjny).
— nauka o żywieniu (kierunek specjalizacyjny).

Instytut Socjalistycznego Kierowania Gospodarką
— planowanie i ekonomiczna stymulacja w  handlu,
— organizacja i zarządzanie handlem,
— rozwój osobowości i kolektywu w przedsiębiorstwie handlowym.

Wydziałami uzupełniającymi kształcenie studeritów są:
— Wydział Języków Obcych,
— Wydział Sportu.
Sprawdzone i doświadczone kadry handlowe mogą kontynuować naukę w In.sty- 

tucie Handlu. Ukończenie 3-letniego kursu uznawane jest jako osiągnięcie wy
kształcenia wyższego. Absolwenci tego kursu otrzymują pracę na kierowniczych 
stanowiskach w partiach i w innych organizacjach masowych; a także w organach 
państwowych i gospodarczych.

Studia zaoczne w Wyższej Szkole Handlowej mogą być podjęte tylko na kie
runku ekonomiki handlu wewnętrznego. Czas trwania studiów wynosi SVj lat, przy 
czym studia podzielone są na dwa etapy:

— 1 etap (trwa 2Vz roku) przeprowadzany jest w terytorialnie korzystnie poło
żonym centrum konsultacyjnym, gdzie wszyscy studenci kierunków ekonomicznych 
zdobywają ogólne wykształcenie ekonomiczne;
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— kształcenie w  2 etapie (trwa 3 lata) odbywa sią w  Wyższej Szkole Handlo
wej lub w jednym z punktów konsultacyjnych w  Berlinie, Halle, Karl-Marx-Stadt. 
Warunkiem dopuszczenia do dyplomu jest pozytywne zdanie egzaminu głównego.

Ze zgodności celu kształcenia i wycłiowania studentów studiów dziennych 
i zaocznych wynika także zgodność przedmiotów kształcenia i stawianych W3rma- 
gań. Studia zaoczne różnią się natomiast metodyczną i organizacyjną stroną reali
zacji programu nauczania.

Współpraca międzynarodowa

Wyższą Szkołę Handlową łączą umowy o przyjaźni z: Ekonomicznym Instytu
tem Handlowym w Kijowie, Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Bratysławie, Wyższą 
Szkołą Ekonomiczną w  Pradze, Wyższą Szkołą Ekonomiczną ; „Karola Marksa” 
w Sofii, Akademią Ekonomiczną w  Krakowie, Akademią Ekonomiczną w  Poznaniu. 
Na podstawie tych umów rozwija się współpraca w  prowadzeniu badań naukowych, 
wymianie doświadczeń naukowych i dydaktycznych, w wymianie studentów i od 
niedługiego czasu, dotychczas w  wąskim stopniu, miejsc urlopowych.

2. Zadania i struktura biblioteki uczelnianej

Biblioteka wraz ze swymi działami: informacji naukowej i tłumaczeń a także 
sekretariatem ma za zadanie wspieranie wszelkimi dostępnymi jej środkami Wyż
szej Szkoły Handlowej w procesie naukowo-badawczym i dydaktycznym jak rów
nież socjalistycznej praktyki handlowej.

Biblioteka gromadzi książki, gazety, czasopisma, prace magisterskie, doktor
skie i habilitacyjne, sprawozdania naukowe, tłumaczenia, materiały do nauczania, 
mapy a także kopie i inne formy mikrofilmów różnych kategorii literatury, zgod
nych z profilem nauczania i badań Wyższej Szkoły i zgodnych z ogólnymi wymo
gami bibliotek naukowych w NRD. Literatura obowiązkowa dla studentów jest 
zgrupowana w zbiorze podręczników,, który dysponuje od 10 do 100 egzemplarza
mi jednej pozycji.

Roczny przychód biblioteki wynosi obecnie około 4000 tomów, stan zbioru wy
nosi natomiast 60 000 pozycji. Z tego 12 500 pozycji należy do zbioru podręczników. 
Liczba rocznie wypożyczanych książek waha się w granicy 90 000. O nowych nabyt
kach biblioteki informuje regularnie wydawana lista nowych pozycji.

Katalogi biblioteki stanowią dokumentację zbioru (katalog alfabetyczny i rze
czowy). W katalogu umieszczone są także pozycje, które znajdują się w podręcz
nych bibliotekach sekcji i tam są bezpośrednio wykorzystywane. Z literatury czy
telni można korzystać tylko na miejscu, pozostałe pozycje są wypożyczane na 
zewnątrz. Czas wypożyczania z reguły wynosi 4 tygodnie, może być jednak zani
żony przy pozycjach bardzo poszukiwanych. Literatura, która nie jest dostępna 
w Lipsku może być dostarczana czytelnikom na specjalnych warunkach drogą wy
miany międzybibliotecznej. Warunkiem korzystania z biblioteki jest posiadanie kar
ty bibliotecznej. Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 
(w czwartki od godz. 9), czytelnia natomiast od poniedziałku do piątku, w  godz. 
7-19 (w środy od godz. 9). W czasie wolnym od zajęć wypożyczalnia czynna jest 
od godz. 9, czytelnia do godz. 16. Ponieważ Wyższa Szkoła Handlowa została zało
żona w 1969 r. literatura opublikowana wcześniej jest tylko częściowo dostępna. 
Z tego względu studenci i naukowcy Wyższej Szkoły mogą bezpłatnie korzystać 
z usług biblioteki Uniwersytetu „Karola Marksa” i jej oddziałów.

Dział Informacji Naukowej koncentruje swoją pracę na dostarczaniu informa
cji naukowych pracownikom naukowym Wyższej Szkoły z uwzględnieniem głów
nych zadań badawczych. Do tego celu służą: własne opracowanie „informacja o ty
tułach z dziedziny ekonomiki handlu wewnętrznego”, tematyczne zestawienia litera
tury i pomoc w korzystaniu z osiągnięć informacyjnych innych odpowiednich' 
ośrodków inforniacyjnych na podstawie profili badawczych, opracowanych w Wyż
szej Szkole. Integracja Wyższej Szkoły Handlowej w  System Informacyjny Nauki 
i Techniki Handlu Wewnętrznego ma przy tym szczególne znaczenie. Integracja ta 
jest uregulowana specjalną umową. Podobna współpraca ukształtowała się z Wyż
szą Szkołą Ekonomiczną „Bruno Leuschner” w  Berlinie. Dział informacji naukowej 
dostarcza także kadrom kierowniczym informacji tematycznych związanych z pro
cesem naukowym i dydaktycznym.

Zgrupowanie informacji o wynikach naukowych Wyższej Szkoły i ich doku
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mentacja (ukończone prace doktorskie i habilitacje, sprawozdania badawcze, roczne 
wykazy osiągnięć naukowych jak katalog osiągnięć i wykaz prac dyplomowych) 
odbywa się zgodnie z zarządzeniem rektora. Zgodnie z wymogami elektronicznego 
przetwarzania danych zgrupowane informacje o osiągnięciach naukowych Wyższej 
Szkoły wykorzystywane są przy opracowaniu zautomatyzowanego funduszu infor
macyjnego dla gałęzi gospodarki narodowej (handel wewnętrzny) i dla Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Berlinie, która jest centralą informacyjną nauk ekono
micznych w  NRD.

Dział Tłumaczeń wspiera pracę naukową Wyższej Szkoły przede wszystkim 
w formie przygotowanych tłumaczeń z języków obcych. Z tłumaczeń tych korzy
stają w pierwszym rzędzie naukowcy Wyższej Szkoły; umieszczenie ich w central
nym katalogu tłumaczeń NRD czyni je dostępnymi także dla innych interesantów. 
Dział tłumaczeń ma możliwość tłumaczenia w  językach: rosyjskim, angielskim, fran
cuskim, polskim, czeskim i słowackim. W innych językach tłumaczy się w odpo
wiednich instytucjach.

MAREK BORYCZKO

Zarys budowy i funkcje katalogu rzeczowego 
w Bibliotece Państwowej (Statsbibliotek) w Aarhus*

Podstawową funkcją każdej biblioteki jest opracowanie, przechowywanie i udo
stępnianie publikacji. Informacji o zasobach placówki dostarczają katalogi biblio
teczne. Aby ułatwić czytelnikowi zebranie źródeł na określony temat czy wyszuka
nie dokumentów informujących o interesującym go problemie, obok katalogów 
alfabetycznych wprowadzono katalogi rzeczowe, w  których karty katalogowe po
szczególnych książek szereguje się w  grupy tematyczne. Dotyczy to głównie du
żych bibliotek naukowych dysponujących bogatymi zbiorami literatury fachowej, 
niezbędnej w  procesie dydaktycznym i przy prowadzeniu badań naukowych na 
wyższej uczelni 2. W Bibliotece Państwowej (Statsbibliotek) w Aarhus, należącej do 
największych w Danii, stało się to konieczne w  sposób szczególny, gdyż jako Główna 
Centrala (Overcentral) dla bibliotek publicznych pełni również funkcję biblioteki 
uniwersyteckiej w  tamtejszym środowisku akademickim.

1. Rys histoTyczny Aairhuis i>ojawlł się F. M. Beadtsen
(1886 - 1972), itwdrca funkcjonującego tam 

W początkowym okresie istnienda Bi- do dzisiaj katalogu system,atyczaaego, 
blioteki nie prowadzono katalogu rze- rozpoczęło się rzeczowe opracowywanie 
czowego. Dopiero od 1915 r., gdy w  gromadzonych fcsiążeik*. Z pewnością za-
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decydował o tym wciąż powiększający 
się iksięgozbiór oraz panująca w  obsza
rze aiiemieckojęzycznym moda na po
siadanie przez ikażdą bibliotekę własne
go syistemu opracowywania rzeczowego 
zbiorów. W Bibliotece Państwowej 
wprowadzono wymyślony przez Bendt- 
sena schemat katalogu rzeczowego, do
stosowany do istniejącego k)sięgoztoioru 
d wzorowany na systemie Library of 
Congress^. Decydujący głos miała prag
matyka i ekonomia. Katalog Bendtsena 
był na tyle praktyczny, iż zakładał kla
syfikację jednostki bibliograficznej tyl
ko w  jedno miejsce całego systemu, co 
zapobiegło szybkiemu rozrastaniu się ka
talogu. Ze względu na brak personelu 
i miejsca w  pionierskim, początkowym 
okresie był to fakt niezwykle korzystny 
dla dalszego rozwoju Biblioteki.

Jednakże w  roku 1934 Biblioteka Pań
stwowa zaczęła pełnić funkcję biblioteki 
uniwersyteokiej, co zmusiło dyrekcję do 
rozbudowy systemu Bendtsena tak, aby 
mógł sprostać nowym zadaniom. O tym, 
jakie działy i w  jakim stopniu posze
rzyć i pogłębić, decydowała początkowo 
ilość posiadanych już książek na okreś
lony temat, a także specjalizacja Bi
blioteki Państwowej (obecnie m. in. lite
ratura misyjna) i plany na przyszłość. 
Tak więc o wiele więcej miejsca w ka
talogu poświęcono Szwecji, choćby z po
wodu jej sąsiiedztwa z Danią, większego 
zainteresowania tym ipańistwem skandy
nawskim w  Danii i co za tym idzie, ze 
względu na znacznie większy księgo
zbiór zgromadzony na temat jego histo
rii, kultury, gospodarki litp,, niż np. 
Polsce, krajowi leżącemu po drugiej 
stronie Bałtyku i nie tak znanemu wów
czas w  Skandynawii.

Po drugiej wojnie światowej, zwłasz
cza po 1960 r., kiedy po likwidacji zni
szczeń wojennych w  wysoko uprzemy
słowionych państwach świata nastąpił 
^ a łtow n y  rozwój nauki i technifci, po
jawiły się trudności z klasjrfikacją rze
czową dopiero co powstałych nowych 
pojęć i zaszeregowaniem rzeczowym 
'książek poświęconych licznym wynalaz
kom i odkryciom w  różnych dziedzinach 
nauki. Ponieważ Bendtsen nie zdążył 
objąć swoim systemem nauk ścisłych, 
a w  międzyczasie Stat^ibliotek jako 
nowoczesna biblioteka imiwersytecka 
zmieniła swój profil gromadzenia, ko
nieczny stał się wybór optymalnego w 
tej sytuacji systemu klasyfikacyjnego 
dla (takich dyscyplin naukowych, jak: 
niatematyka, fizyka, chemia, astronomia, 
oceanologia, meteorologia i technologia. 
Zdecydowano się na Iklasyfikację dzie
siętną UKD, ale według zasad Bendt
sena: każdą publikację można umieścić

tylko w jednym, precyzyjnie wybranym 
miejscu schematu, mimo że system UKD 
dopuszcza dublowanie klasyfikacji. Po
średnio odbiło się to na całym (biblio
tekarstwie duńskim, gdyż np, te same 
książki z nauk ścisłych sklasyfikowane w 
Bibliotece Państwowej mogą znajdować 
się w iainym punkcie katalogu rzeczo
wego Biblioteki Uniwersyteckiej w  Aal- 
borgu, która swój katalog systematycz
ny oparła również na UKD. Potem pró
bowano nawet w  ogóle zrezygnować 
z systemu Bendtsena, jednakże projekt 
w końcu upadł. Okazało się, dż poszcze
gólne dziedziny wiedzy są ze sobą w  
tym systemie tak powiązane, że nie
możliwością byłoby przeprowadzenie ra
dykalnych zmian.

Zwolennicy standaryzacji i unifikacji 
katalogów wystąpili znowu w  1974 r., 
kiedy to zaproi>onowali system UKD ja
ko jednolity dla całej Danii, Jak się póź
niej okazało, zamiary projektodawców 
wybiegały daleko poza granice kraju, 
gdyż wówczas w  Danii miały być wyko
rzystane do klasyfikacji systemy obo
wiązujące w  bibliotekach angielskich 
i amerykańskich. Zarzucono jednak d tę 
koncepcję, gdyż w  USA d Anglii pracuje 
się opierając się na znanym systemie 
Deweya. Rozważany był także ii>omysł 
przeniesienia obu systemów na grunt 
duński. Wiadomo było bowiem, że nowe 
biblioteki duńskie wykorzystywały już 
w swej działalności UKD i doprowa
dziły nawet do powstania si>ecjalnej ko
misji zajmującej się tym systemem dzie
siętnym. Ostatecznie schemat Deweya 
stosuje się obecnie tylko w  Bibliotece 
Uniwersyteckiej na Amager s. Ponadto 
należało liczyć się z tym, że biblioteka
rze zatrudnieni w  Statsbilblio-tek przy
zwyczaili się już do systemu Bendtsena, 
a poza tym zbyt radykalne zmiany po
ciągnęłyby za sobą uszczuplenie w  pew
nej mierze budżetu Biblioteki. Sprawa 
pozostawała przez długi czas nieroz
strzygnięta®. Później właściwie samo ży
cie rozwiązało te problemy i przyspie
szyło realizację planów. Nadeszła era 
szybkich i wszystkowiedzących kompu
terów i Bibloteka stworzyła na swój  ̂
własny użytek system SOL

2. Budowa katalogu rzeczowego Biblio
teki Państwowej w Aarhus

2.1. Charakterystyka ogólna

Nowe nabytki, zgromadzone przez Bi
bliotekę i skatalogowane w  Oddziale 
Katalogowania Alfalbetycznego (Afde- 
lingen for allabetisk katalogisering),. 
przekazywane są do Oddziału Katalo
gowania Rzeczowego (Afdelingen for
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systematisk katalogiserimg), gdzie podle
gają dalszemu opTacowaniu ®. Odbywa 
się ono na podstawie tablic klasyfikia- 
cyjnych będących wykazem nazw wszy
stkich dziiałW i i>oddziałów systemu 
Bendtseina. Na podstawie ponad 20 w y
szczególnionych dyscyplin naukowych, 
które są głównymi działami katalogu 
i według któiych do 1978 r. książki były 
ustawione w magazynie, został opraco
wany rejestr sygnatur będących jedno
cześnie symbolami klasj^iikacyjnyml •.

Poszczególne oznaczenia ułożone są w  
porządku alfabetycznym, np. A f — A fry
ka, Am — Amerika, Am P-Ameriika. 
Personalhiistorie (Ameryka. Biografie), 
Bo — Botanik (Botanik), Bog — Bog
— ag biblioteksvaesen (Nauika o książ
ce i bitoliotekoznawstwo), D Hi — Dan
mark. Historie (Dania. Historia) itd. 
Mówi się więc, że pomimo dość luźne
go układui -głównych działów, ale alfa
betycznego ustawienia sygnatur, katalog 
Biblioteki Państwowej w  Aarhus jest

katalogiem systematycznym z przejawa
mi porządku alfabetycznego.

Charakterystyczną cechą systemu Ben- 
dtsena jest również hierarchiczność, bo
wiem całe piśmiennictwo zostało ułożo
ne w logicznym porządku działów i pod- 
działóWj przy czym występuje między 
nimi zależność nadrzędności i podrzęd- 
dności. Grupy tematycaie o szerszym 
zakresie znaczeniowym ipodzielono na 
węższe znaczeniowo podgrupy i' wydzie
lono zagadnienia szczegółowe tam, gdzie 
było to ikonieczne, np. w  dziale poświę
conym literaturze o zwierzętach domo
wych „Husdyr” został utworzony pod
dział „Bydło” (Kvaeg), tu schemat roz
różnia „Bydło czarnobiałe” (Sortbroget 
Kvaeg), „Czerwone duńskie”  (Roed 
dansik malkerace) itd. Również w  'tym 
dziale czytelnik znajdzie informatory
o koniach (Heste) i ich poszczególnych 
rasach (np. Belgiske heste), tu umiesz
cza się ks:iążki o psach (Hunde — Boxe- 
re, Puddelhunde itd.) Ilustruje to po
niższy fragment schematu :

iHusdyr
I almindelighed 
Specielt 

Kvaeg 
Sortbroget kvaeg 
Roed dansk malkerace

■ Jenseykvaeg 
etc.

'Heste
Belgiske heste 
Frederiksborgheste 
Oldenborgere 

etc.
Hunde

Boxere
Puddelhunde
Schaeferhunde

etc.

Zwierzęta domowe 
Zagadnienia ogólne 
Zagadnienia szczegółowe

Bydło 
Bydło czarno-toiałe 
Bydło czerwone duńskie 
Bydło rasy Jersey 

itd.
Konie 

Rasa belgijska 
Rasa Erederiksborg 
Rasa Oldenburgska 

itd.
Psy

Boksery
Pudle
Owczarki

ltd.

W każdym dziale można wyróżnić
■ tzw. generalia, czyli publikacje ogólne 
(I almindelighed), dotyczące określonej 
dziedziny wiedzy. Są to słowniki pojęć, 
słowniki wielojęzyczne, leksykony, ency
klopedie, książki 'informujące o prowa
dzonych badaniach w  danej dyscyplinie 
naukowej, mówiące o metodyce jej nau
czania, wreszcie informatory o instytu
cjach badawczych. Te zigromadzone na 
początku każdego działu źródła noszą 
■miano Fagets litteraituir (Li.teratura dzie
dziny nauki). W obrębie działu głów-

Kunst 
I  almindelighed

1 Indledende skrifter 
^ Bibliografi
3 Kunsthistoriens historie
4 Systematiske skrifter

nego występuje podporządkowany mu 
podział czasowy, następnie podrzędny 
w stosunku do czasowego podział tery
torialny. Najniższy stopień hierarchii to 
alfabetyczny układ kart katalogowych 
w dziale. Ponieważ poszczególne pod
działy mogą .być oznaczone cj^am i 
arabskimi, symibol klasyfikacyjny skła
da się ze skrótu nazwy działu głównego
i cyfry reprezentującej odpowiedni .pod
dział. Widać ito na następującym przy
kładzie “ :

Sztuka 
Zagadnienia ogólne

1 Pisma wprowadzające
2 Bibliografia
3 Historia sztuki
4 Pisma systematyczne
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5 Blandede skrifter
6 Andre skrifter (billeder, tavler 

etc.)
Eiikel'te tidsrum

7 Oldtid
8 Miiddelalder
9 Nyere tid 

Enkelte lande
Danmark

10 I aiknindelighed 
Enkelite tidsrum

11 Oldtid og middelalder
12 Nyere tid

13 Norge
14 Sverige 

etc.

5 Pisma mieszane
6 Inne pisma (obrazy, tabUce itd.)

Poszczególne okresy historyczne
7 Starożytność
8 Średniowiecze
9 Czasy nowożytne 

Poszczególne kraje
Dania

10 Zagadnienia ogólne 
Poszczególne okresy historyczne

11 Starożytność i średniowiiecze
12 Czasy nowożytne

13 Norwegia
14 Szwecja 

itd.

W (powyższym fragmencie schematu 
Bendtsena punkty 1 - 3 lio literatura dy
scypliny naukowej (Fagets litteratur), 
ipozycje 4 -6  określa się mianem liitera- 
tury przedmiotu (Emnets litteratur), 
punkty 7 -9  ilustrują okresy historyczne 
(temporal relation), zaś punkty 10-14 
podział terytorialny (lokal relation).

Przejrzystość katalogu zapewniają kar
ty iJTzewodnie informujące o nazwach 
działów i poddziałów.

2.2. Krótka charakterystyka niektórych 
grup tematycznych

W dharalrterystyce katalogu systema
tycznego Biblioteki Państwowej w  Aar
hus dominują dwie cechy: pierwsza po
lega na tym, że daną jednostkę biblio
graficzną można umieścić tylko w  jed
nym miiejscu całego systemu f druga, 
która za podstawę kryterium przy kla- 
sylEiikacijii przyjmuje przedmiot czy obiekt 
omawiany w publikacji przeznaczonej 
do opracowania rzeczowego, a nie np. 
rhetodę .badawczą. Dlatego też klasyfi
kacja wg schematu Bendtsena wymaga 
znacznej precyzji w  rozpatrywaniu treś
ci dokumentu.

W przypadku działu „Pedagogika”,

szczególnie przydatnym dla nauczycieli 
akademickich, umieszcza się, zresztą zgod
nie z ogólnym profilem gromadzenia 
Bilbliotekii dostosowanym do programu 
nauczania na uniwersytetach, literaturę 
poświęconą teorii dydaktyki, psychologii 
dziedi d młodzieży, jak również publika
cje traktujące o oświacie, począwszy od 
szczebla podstawowego, poprzez średni, 
a kończąc na szikolnictwie wyższym. Tak 
więc czytelnik .poszukujący podręcznika 
do nauki gry w  szachy znajdzie ją w  
dziale „Sport” (Idraet), ale nie w „Pe
dagogice” (Paedagogik). Podobnie pod- 
ręczniiki' nauki zawodu rolnika plasuje 
się do działu „Rolnictwo” (Landbru^, 
gdyż istotne są nie metody iksatałcenia 
młodych rolników, ilecz to, czego się ich 
uczy (nawożenie, rozpoznawanie gleb, 
uprawa roślin itp.)

loiną dyscypliną ,popularną na uniwer- 
sytetaOh jest językoznawstwo, widoczne 
to jest chyba w sposób szczególny w  
Danii i*. Bendtsen pojmował ten dzliał 
jako traktujący zarówno ogólnie o ję
zyku, a więc gromadzący książki o fo
netyce, składni, leksyjcologii, morfologii, 
jak też szczegółowo omawiający struk
turę każdego języka z osobna. A  oto 
przykłady:

fsk Sp
Bartnicka, Barfbara; Sinielnikoff, Roxana 
Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziem
ców (Barbara Bartnicka, Roxana Sinielnikoff. 
Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw
skiego, 1978 - 342 s., tav.
Uniwersytet Warszawski. Instytut Języka i Kultury 
Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” .

W prawym górnym rogu karty kata- i poddziale „Języki różne” (fsk Sp-fors- 
logowej znajduje się klasyfiikacja rze- kelige Sprog) zaopatrzona została w  ta
cow a, Książka umieszczona w dzia- blice (tav.-tavle), co zaznaczono w opi- 
ie „Jęz3%:oznawstwo” (Sprogviidenskarb) sie:
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ger Sp
Watts, Richards James
Lokative Praepositionen im Deiitschen, Englisdien 
und Zuri’chdeutschen: eiaie generativtransformatio- 
nelle Analyse/Richard James Watts.
Bern: Francke, 1976. — 173 s.
(Schweizer anglistische Arbeiten — Swiss studies in 
English; Bd. 87)

Z kolei w  tym opracowaniu autor ana- 
licŁuje rolę przyimków łączących się z 
miejscownikiem w j. niemieckim i  an- 
giielskim na podstawie zasad gramatyki 
igeneratywnej. Ta publikacja została 
przydzielona do działu „Językoznawstwo” 
i poddziału „Języki germańskie” (ger 
Sp-Germanske Sprog). Jak widać, istot
ny jest (badamy obiekt, a nie metoda ba
dawcza.

Analogiczna zasada odnosi się do opra
cowań dotyczących anatomicznej budo
wy organów zaangażowanych w  proce
sie mówienia (język, krtań itp.), .które 
umieszcza się w  dziale „Medycjma” i(Me- 
dicin). Chcąc znaleźć rozprawę traktu
jącą o istoeie terminologii prawniczej, 
należy prowadzić poszukiwania w  dzia
le „Prawo” (Retsvidenskab), gdyż w  tym 
wypadku bierze się pod uwagę nie tyle

rolę terminów fachowych jako ąrodka 
komunikacji językowej, co dziedzinę, do 
której się odnoszą. Analogicznie jest 
z dziełami omawiającymi np, duńskie 
nazewnictwo osób (nazwiska rodowe, po
chodzenie nazwisk dtp.). Na próżno szu
kalibyśmy ich wśród litera tu r o j. dim- 
skim, gdyż umieszcza się je wśród bio
grafii, w  ihistorii Danii (Danmark. Per- 
sonalhistorie)

Trudno sobie wyobrazić bibliofekę 
uniwersytecką bez dobrze prowadzone
go działu „Nauka o fesiążce i Ibiblioteko- 
znawstwo” (Bog-og biblioteksvaesen). Tu 
czytelnicy znajdą materiały o iksiążce- 
drukowanej, opracowania dotyczące hi
storii bibliotek jak również organizacji 
pracy tych placówek na co 'dzień, z ja
kiego siMizętu korzystają itp. Ukazuje to 
następujący przykład:

1-83-2011
B i blioth eksau tomatisierung
Bibliotheksautomatisierung, Benutzerwartungen und 
Serviceleistungen: Bericht eines Symposiums/veran- 
stalter vom Deutschen Bibliotheks — ihstitut und der 
Gesamthochschiuilbiibliothek
Essen am. 172. Oktober 1979; Red.: Detlef Schwarz. 
Muenchen: Saiir, 1980. — 146 s.: iii.
ISBN 3598100302

Bog 80

Temat automatyzacji i związanych z nią 
spraw technicznych jest podrzędny do 
sposobu stosowania różnych urządzeń w 
bibliotekach. Klasyfikacja rzeczowa znaj
duje się w  prawym dolnym rogu karty 
katalogowej („Bog 80” ). Symbol składa 
się z oznaczenia literowego nazwy dzia
łu głównego (Bog — og biblioteksvaesan) 
a cyfry wyrażającej odpowiedni poddział 
w  schemacie. Pray okazji warto zwrócić 
uwagę na to, iż zgodnie z zasadą obo
wiązującą w Bibliotece powyższe opra
cowanie (ukazało się po 1978 r.) zostało 
zaopatrzone w kolejną sygnaturę wg .po
rządku numerus-currens, widoczną w 
prawym górnym rogu karty katalogo
wej.

Ze względu na poruszaną problema
tykę w  dziale „Nauka o książce L biblio
tekoznawstwo” lokuje się też np. teksty

ustaw o egzemplarzu obowiązkowym. 
System Bendtsena preferuje więc temat 
związany z funkcjonowaniem bibliotek 
i przyznaje mu prymat nad formą tek
stu. Wydawać by się mogło, że nip. lite
ratura poświęcona rękopisom doskonale 
pasuje do zakresu tematycznego biblio
grafii. Bendtsen, twórca katalogu syste
matycznego, przydzielił ją do językoznaw
stwa ogólnego. Zapewne kierował się 
wartościami filologicznymi rękopisów. 
Również 'tam umieścił źródła mówiące
o alfabecie i jego zastosowaniu w  ręko- 
piśmiennictwie 

W odróżnieniu od innych dyscyplin 
naukowych • zakres tematyczny „Geo
grafii” zostai rozbity aż na trzy idziały: 
„Podróże po wielu częściach świata” 
(Rejser i flere verdensdele), „Geografię 
wraz z historią kontynent W  i państw
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— Geografię histioryczną” (Geografi lo- 
kalt — incl. 'historie), „Geologię i geo
grafię fizyczną” (Geologi. Fysisk geo
grafi). Pośród ogólnej literatury wpro
wadzającej można znaleźć bedekery, 
przewodniki turystyczne z mapkami tras 
piesiych wędrówek i irme iaiformatory 
tego itypu. Są także słowniki i encyklo
pedie. Czytelnik znajdzie w  tycti dzia- 
łacii książki poświęcone demografii geo
graficznej w  granicach oifcreślonych kra
jów 5 w  skali o wiele szerszej, dotyczą
ce demografii kontynentów. Wśród pu
blikacji zebranych w  dziale „Podróże” 
domiinują wspomnienia ii)odróżników 
i opisy wypraw, dzięki którym można 
prześledzić dzieje ważniejszych odkryć 
geograficznych. Trzeba natomiast stwier
dzić, że pojęcie „Geografia fizyczna” jest 
rozimiiane szeroko jako zespół warun
ków geograficzno-przyrodniczych. Dla
tego trafiają tu monografie o miastach 
i wioskach, .ale tylko pod względem np. 
położenia i otaczającego środowiska na
turalnego. Nie bierze się pod uwagę wra
żeń artystycznych (zabudowa architekto
niczna, zabj^ki, elementy budowlane 
itp.).

Historia to ważna dyscyplina naukowa 
humanistyki.' Konstruując ten dział 
Bendtsen miał na myśli źródła o zda
rzeniach minionych i wytworach prze
szłości “1. Właśnie ten aspekt „historycz- ■ 
nośoi” decyduje o przydziale książki do 
„Historii” . Np. podręczniki do nauki 
teotii administracji znajdują się w  dzia
le „Państwowość” (Statsvidenskab), ale 
już książki traktujące o duńskim pra
wie adminisitracyjnym w  XV wieku 
właśnie w  dziale „Historia” . Wydzielo
ny poddział „Biografie postaci 'histo
rycznych” (Personalhistorie) został włą
czony do historii poszczególnych krajów. 
Tak więc, pod danym państwem, czytel
nicy napotkają materiały biograficzne 
wraz z oceną działalności osób zasłużo
nych i znanych nie tylko w dziejach 
społeczności lokalnych, ale również w 
dziejach powszechnych. Chodzi tu np.
0 analityczne opracowanie ekonomii spo
łecznej K. Marx a, zaklasyfikowane do 
„Biografii” w  „Historii Niemiec”, mimo 
że rozpatruje się wartość filozoficzną 
jego pracy, a nic nie pisze o życiu auto
ra. Podobna sytuacja będzie w  przypad
ku analizy filozoficznej prac Kanta
1 Hegla. Zostaną one zaklasyfikowane do 
zbioru biografii w  historii Niemiec, a nie 
do działu „Filozofia”

Nie ulega chyba wątpliwości, że obok 
publikacji naukowych najbardziej po
szukiwana jest beletrystyka. Ten dział 
katalogu nazywamy ogólnie „Literaturą 
piękną” (Skoenlitteratur) obejmuje tek
sty literackie (powieści, opowiadania,

dramaty itp.). Publikacji analizujących 
twórczość iposzczególnych autorów należy 
szukać w  dziale „Literaturoznawstwo” 
(Litteraturvidenskab). Teksty literackie 
zostały uporządkowkie w  grupy wg ję
zyków, w  których je napisano, przy 
czym narodowość twórcy nie jest istot
na. Np. utwory S. Beoketta znajdują 
się zarówno wśród dzieł literatury pięk
nej w języku angielskim jak i francu
skim. W ramach każdej literatury naro
dowej wydzielono poszczególne gatunki 
i rodzaje literackie, zaś wszystkie tek
sty zostały podzielone wg epok, w  któ
rych żyli i tworzyli pisarze. Przykłado
wo w  poddziale „Literatura piękna w  j. 
hiszpańskim” uwzględniono zasięg od- 
działjrwania ij. hiszpańskiego. Stąd też 
obowiązuje tu podział na literaturę ka- 
talońską i amerykańską w  j. hiszpań
skim. Podobnie było z j. portugalskim 
(literatura portugalska i brazylijska). Dla 
tekstów tłumaczonych z języka orygi
nału na język obcy istnieje wspólny 
poddział „Przekłady literatury pięknej” 
(Oversat skoenlitteratur). Przy klasyfi
kacji punktem wyjścia jest język ory
ginału. Należy kierować się więc na
stępującą zasadą: jakie utwory np. lite
ratury duńskiej zostały przełożone na 
j. norweski, niemiecki î tp., a nie, co 
przetłumaczono na język duński

Zaprezentowane , powyżej przykłady 
dają jedynie bardzo ogólne pojęcie o sy
stemie Bendtsena, chociaż mówi się ra
czej o zespole autonomicznych katalo
gów tematycznych niż o spójnym syste
mie. Jednakże nawet tak pobieżny z nim 
kontakt uświadamia, jak skomplikowa
ny jest ten schemat i jakie niejedno
krotnie zaskakujące możliwości klasyfi
kacji proponuje. Nastręczało to dawniej 
i  nastręcza obecnie jeszcze sporo kłopo
tów czytelnikom. Ta bariera niejasnoś
ci sprawiała, że studenci z niechęcią 
korzystali z katalogu systematycznego 
Biblioteki Państwowej w  Aarhus. Po
jawiały się również wątpliwości u bi
bliotekarzy zajmujących się bieżącą kla
syfikacją napływających książek, pomi
mo tablic klasyfikacyjnych i napisanej 
przez twórcę katalogu szczegółowej in
strukcji dołączonej do każdego działu, 
która miała pomóc w eliminacji ewen
tualnych błędów. W tym samym celu, 
na potrzeby służbowe, opracowano ad 
hoc indeks przedmiotowy w  układzie 
alfabetycznym.

3. Indeks przedmiotowy

Zrobiony prędko i pomyślany jako do
raźna pomoc przy klasyfikacji rzeczo
wej księgozbioru i przy poszukiwaniach 
w  katalogu, został w  1971 r, poddany

29



pewnym modyfikacjom ze względu na 
zaplanowane na itermin późniejiszy obję
cie elektronicznym przetwarzaniem da- 
inych całego systemu Bendtsena. Prace 
nad nowym zmienionym indeksem opa
trzonym iskrótem EMSIG (rEvision af 
eMneregistret til Statsbibliotekets .syste- 
anatliske KataloG — Koirekta Indeksu 
Przedmiotowego Katalogu Systematycz
nego ' w  Bibliotece Państwowej) prze
ciągnęły isię do 1975 r. Indeks jest 
stale tizupełniany celem dostosowania go 
do warunków pracy i możliwości ma- 
iszyn cyfrovĈ yCh.

Indeks przedmiotowy wydany w  for
mie broszury składa się z opisu wszy
stkich grup i ważniejszych podgrup te
matycznych katalogu (oznaczenia syg
natur utworzonych na podstawie sche- 
miatu) oraz właściwej listy haseł z sym
bolami konkretnych działów. Obowią
zuje porządek alfabetyczny. Np. hasło 
„Arbejdsloen” („Wynagrodzenie za pra
cę” ), odysła do działu ,^amfimd” („Spo
łeczeństwo”) i poddziału oznaczonego 
■C3r£rą 176. Dla czytelnika jest to wska
zówka, że informacje o książkach na 
taki temat można znaleźć w  skrzynce 
ikajtalogowej zaopatrzonej w szyldzik 
z nazwą działu „Społeczeństwo” . Następ
nie pozostaje lylko odiszukać odpowiedni 
poddział.

Indeks nie tylko ułatwia poszukiwa
nia w  ikatalogu systematycznym, lecz 
również, dzięki powiązaniom poszczegól
nych haseł z różnymi dyscyplinami nau
kowymi, daje pełniejszy jego obraz i za
pewnia przegląd informacji na dany te
mat. Np. pojęcie „Arbejdshygiejne” 
(„Higiema pracy” odsyła do działu „Me- 
dyc3nia” („Medicin” — „Med”) i  pod
działów 173 -176, 556 oraz do działu 
„Społeczeństwo” („Samfund” — ,,Sa”) 
i  poddziałów 277 - 284, 202.

Twórcy indeksu nie ustrzegli ŝ ię pew
nej niedokładności. Wprowadzili hasło 

• „Arbejderpartier” („Partie robotnicze” ) 
i wymienili jako ijedyny przykład an
gielską Partię Pracy (Det engels:ke A r
bę jderparti, Eng 26, 46 - 47), co, jak wia
domo, jest nieprawdą, gdyż w  Anglii 
działają jeszcze inne partie związane 
z ruchem robotniczym (np. Partia Ko
munistyczna), nie mówiąc o iwzostałych 
ikrajach świata, gdyż 'hasło ma chiarakter 
ogólny:

Indeks, mimo że jest uzoipełnieniem 
katalogu systematycznego i 'tablic kla
syfikacyjnych, nie może Ich dublować. 
Oznacza to, że czytelnik nie znajdzie na 
liście haseł nazw działów czy większych 
poddziałów, które występują w  schema
cie. Ta sama zasada dotyczy nazwisk

znanych postaci, np. malarzy czy kom
pozytorów. Można je spotkać odjKxwied- 
nio w  biografiach (Personalłiistorie) w 
dziale „Sztuka” (Kunst — Ku; Ku P) 
i w  biografiach w dziale „Mv^yka” (Mu
sik — Mu; Mu P). Ze względu na obo
wiązujący w  indeksie układ alfabetycz
ny, samogłoski z przegłosem, takie jak: 
a, o, ii występujące w  hasłach, potrak
towano odpowiednio jak: a, o, u.

Być może indeks przedmiotowy, mimo 
że jeszcze nie został dopracowany, za
chęci czytelników do korzystania z ka
talogu systematycznego. Z wypowiedzi 
bibliotekarzy zatrudnionych w  Bibliote
ce Państwowej wynikało, że im nie tyl
ko pomaga w codziennej pracy, ale tak
że ułatwia przełożenie Jia język maszyn 
cyfrowych informacji zawartych w  ika
talogu rzeczowym.

Prace nad wprowadzeniem symboli 
klasyfikacyjnych do skomputerywwane- 
go systemu opracowania księgozbioru 
rozpoczęły się na .początku lat osiem
dziesiątych. Pierwszym krokiem na tej 
idrodze było opracowanie lokalnego sy
stemu SOL, w którym do poszukiwań 
książek znajdujących się w  zbiorach Bi
blioteki wykorzystuje się wszystkie sło
wa występujące w  tytule. Przy okazji 
można się także dowiedzieć, jakie pu
blikacje na określony temat Biblioteka 
Państwowa posiada. Monitory ustawio- 

'  ne w  sali. katalogowej wzbudzają duże 
zainteresowanie czytelników, ponieważ 
mogą się oni nieco pobawić różnymi 
kombinacjami słów kluczowych \v co za 
itym idzie, nauczyć korzystać z katalogu. 
Bibliotekarze zauważyli, że o ile wcześ
niej katalog rzeczo\p^ nie cieszył się 
takim zainteresowaniem wśród studen
tów odwiedzających Bibliotekę, to ipo 
wprowadzeniu elektronicznego przetwa
rzania danych wielu czytelników, właś
nie dzięki tym elementom „zabawowym” 
występującym w  pracach poszukiwaw
czych, przekonało się do systematyczne
go katalogu kartkowego i zaczęło po
znawać jego zawartość, aby móc lepiej 
posługiwać się najnowocześniejszą tech
niką. Zakrawa to na paradoks, że sko
stniały li niezbyt łubiany system Bendt
sena, po bardzo wielu latach, przeżywa 
swój renesans właśnie dzięki technice 
elektronicznego przetwarzania danych. 
Może ten fakt, ipomimo wymaganych 
znacznych nakładów finansowych, za
inspiruje inne biblioteki, nie tylko w  
Danii, do podobnych działań? Możliwe, 
iż dzięki bankom informacji zainstalo
wanym w poszczególnych placówkach 
ziszczą się w  przyszłości plany o uni-- 
fikacji duńskiego systemu klasyflkacyj-
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Tiego itych, którym w 1974 r., częściowo udostępniania zbiorów. Będzie to towe-
ze w ględu  cna pewien konserwatyzm, stycja pożyteczna zwłaszcza dzisiaj, gdy
to się lilie udało? _ liczymy mię ‘tylko zainwestowane .pie-

Sądzę, że przedsięwzięcie, którego pod- niądze, ale i zaoszczędzoaiy nasz wspól-
jęła się Biblioteka Państwowa, aby po- ny cenny czas. Dla bibliotekarstwa ozna-
przez lepszą organizację pracy sprostać czać to będzie duży krok w  przyszłość,
rosnącym wciąż wymaganiom czytelni- o której Bendtsenowi nawet chyba się
ków i ułatwić im poszukiwanie interesu- nie śniło,
jących ich publikacjii, wzbogaci formy '

PRZYPISY

‘ Podstawę niniejszego artykułu ^stanowią doświadczenia 1 obserwacje zebrane podczas 
kilkunastodniowej praktyki, którą odbyłem w  Oddziale Katalogowania Rzeczowego (Afde- 
lingen for systematisk katalogłsering) w  czasie mojego pobytu w  Bibliotece Państwowej 
(Statsbibliotek) w  Aarhus w  1983 r. Wiadomości o strukturze katalogu systematycznego i za- 
sadacłi klasyfikacji rzeczowej w  Bibliotece uzupełniłem poprzez lekturę artykułu Erika 
B u u s a „Statsbibliotekets systematiske katalog. En orientering”, zamieszczonego w  pracy 
zbiorowej zatytułowanej „Fra Blspetoften tU Bjerget”, Aarhus 1977.

Dzięki pracownikom Oddziału Katalogowania Rzeczowego, Jak: Niels Christian Nielsen 
(Kierownik Oddziału), Bogdan Wierzba, państwo Gisela i Borge Olesen, Lotte Stefani i Edith 
Cahil łatwiej mi było zebrać niezbędne dane ó systemie Bendtsena, za co składam im moje 
serdeczne podziękowanie.

« Warto przy tej okazji zauważyć, te każda książka o charakterze naukowym, wyposa
żona w  bibliografię przedmiotu. Jest Już sama w  sobie dokumentacją danej dziedziny wiedzy 
i dzięki podanej literaturze, do której odwołuje się autor, pozwala Jeszcze głębiej wniknąć 
w istotę dyscypliny naukowej, dokładniej zapoznać się z wynikami dotychczasowych badań 
i przez to jJomóc w  prowadzeniu dalszych samodzielnych studiów.

* Por.: Ejgil S o e h o 1 m, Statsbiblioteket Irem tU 1952. Artykuł zamieszczony w: Fra 
Blspetoften til Bjerget, Aarhus 1977, s, 30.

‘ Por.: Christian A n d e r s e n .  Die Staatsblbliothek In Aarhus seit Ihrer Gruendung 
im Jahre 1902. Koeln 1980, s. 47.

» Na Amager, niewielkiej duńskiej wsrsple na Morzu Bałtyckim, leżącej między zachod
nią częścią cieśniny Sund a zatoką Koege, oddzieloną od wyspy Zelandii, na której leży 
Kopenhaga, wąskim kanałem Kalebostrand (północna część wyspy z portem Christianshavn 
i osiedlem Sundy stanowi południowo-wschodnie przedmieście stolicy Danii) znajduje się 
filia Biblioteki Uniwersyteckiej (Universitetsbiblotek) w Kopenhadze.

• W  1980 r. system Bendtsena został poddany korekcie. Dodano mianowicie więcej słów 
wyjaśniających. Rozpoczęło się też przepisywanie schematów wielu działów głównych wraz 
z naniesionymi Już uzupełnieniami i poprawkami.

’ Roli systemu SOL (Statsbiblioteket on Łlne-Systemet) w  organizacji pracy w  Biblio
tece Państwowej w Aarhus oraz problemom związanym z wprowadzeniem automatyzacji 
w pracy bibliotecznej poświęciłem swój artykuł zatytułowany: „Biblioteka Państwowa 
w  Aarhus a systemy elektronicznego przetwarzania danych”, zamieszczony w  „Biblioteka
rzu”, 1986, nr 4 5, s. 1 - 4.

> Czasopisma w  tej Bibliotece posiadają własny schemat klasyfikacyjny, podobny do tego, 
wg którego klasyfikuje się druki zwarte, lecz nieco uproszczony. Muzy kalia (nuty) kata
loguje się i systematyzuje w  specjalnym Oddziale Zbiorów Muzycznych.

• Do 1978 r. włącznie książki skatalogowane 1 opracowane układano na półkach w ma
gazynie w  grupach tematycznych 1 alfabetycznie w  obrębie grupy. Tak więc sjnmbol klasy
fikacji rzeczowej był równocześnie sygnaturą książki. Rok 1979 jest cezurą w  takim usta
wieniu książek w  magazynie Biblioteki Państwowej. Publikacje wydane w  1979 r. i później, 
zaopatrzone są już w  sygnatury porządku numerus-currens 1 umieszczone w  magazynie w  ko
lejności napływu do Biblioteki.

Por.: Erik B u u s, Statsbibliotekets systematiske katalog. Artykuł zamieszczony w: Fra 
Blspetoften tU Bjerget, Aarhus 1977, a. 223.

“  Tamże, s. 225.
Tamże, s. 226.
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«  Louis Hjemslev (1899 - 1965), Językoznawca duński, którego postać warto przy tej okazji 
-przypomnieć, był czołowym przedstawicielem tzw. kopenłiaskiej szkoły strukturalizmu (od 
1937 r. profesor uniwersytetu w  Kopenhadze). Stworzył teorię zwaną glossematyką. Jej za
łożenia wyłożył w  pracy pt. „Omkring sprogteorlens grimdlaeggelse” (przekład w  1943 r. na 
Język angielski: „Prolegomena to a Tlieory o£ Language” opublikowany w: „Supplement 
to International Journal of American Linguistics", t. 19, z. 7). Wiele jego artykułów za
mieścił organ szkoły kopenłiaskle] „Acta Linguistica”, założony w 1939 r, przez H. i V. 
Broendala.

“  Erik B u u s, op. cit., s. i 28.
«  Tamże, s. 229.

Tamże, s. 233.
«  Tamże, s. 230.
18 Tamże, s. 235.

Cliristlan A n d e r s e n ,  Die Staatsblbliotłiek in Aarłius selt ihrer Gruendung im 
Jahre 1902. Koeln 1980, s. 48. Autor opracowania przypuszcza, że przyczyną tak powolnego 
tempa zmian w  indeksie były próby ujednolicenia scłiematów klasyfikacyjnych w  skali ogól- 
noduńskiej i międzynarodowej. Wspomniałem o tym w  początkowych partiach artykułu.
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GAZETA p o z n a ń s k a  
6 stycznia 198Ś

PROBLEM NUMER JEDEN: PIENIĄDZE

Rozmowa z Krystyną Kuźmińską z Departamentu Książki i Bibliotek 
Ministerstwa Kultury i Sztuki

Biblioteka, piąte koło u wozu kultury, albo: biblioteka umiera . . .  Tor̂  
cytaty.. .

— Biblioteka publiczna? Ani piąte koło, ani umiera. Przeprowadzę dowód^ 
prawdy. Co piąty obywatel wjrpożycza tam książki. Wyszliśmy z d o ł- 
ka lat 1981 - 1983. Wj^ożyczenia w: 1981 r. —  137 milionów egzem
plarzy, 1987 r. —  157 milionów. Czytelnictwo odpowiednio: 7,1 i 7,8- 
miliona. Zakupy książek do bibliotek: 5,0 i 6,4 min egzemplarzy.

Prawda, ale w stosunku do 1985 r., rekordowego — (7,5 min książek),, 
ma miejsce wyraźne cofnięcie w zakupach.

—■ Przyczyną jest cena książek, ta, po jakiej nabywają je biblioteki. 
Przykład: w 1985 r. egzemplarz kosztował średnio 175 zł, w 1987 r.
—  272 zł. Począwszy od 1985 r. potęguje się niedobór pieniędzy na 
zakup książek, mimo z roku na rok poważnie zwiększanych kwot. 
Stąd dotacje centralne np. w 1986 r. wyniosły 200 milionów zł,, 
w 1988 r. —  tylko dla połowy bibliotek — aż 314 min!

Problem numer 1 bibliotek — to pieniądze, tak? I dlatego kupują one- 
rocznie zaledwie 5 - 7,5 miliona egzemplarzy książek z blisko ćwierć mi
liarda drukowanych. Czym więc jest dzisiaj biblioteka publiczna w Pol
sce?

— Instytucją kultury, oświaty i nauki, wszystkim po trochu. Lecz w za
leżności od ambicji i realnych możliwości działania, także np. cen
trum upowszechniania kultury, pod warunkiem spełniania wszyst
kich stałych funkcji biblioteki. Może również posiadać —  przykład Wo
jewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie —  statut biblioteki nau
kowej. W większości przypadków jednak biblioteka publiczna pozo
staje, po staremu, instytucją upowszechniania kultury, szerzeniai 
oświaty i nauki. I niech to robi dobrze.
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w  sieci bibliotek pracuje 40 mikrokomputerów. Czy coś z tego wyni
ka? Czy to po prostu wyraz zauroczenia elektroniczną techniką?

—  Komputery z reguły pracują w bibliotekach dla dzieci i młodzieży 
i służą do gier i zabaw. Niektóre placówki prpbują wykorzystać kom
putery do pracy, zapisując w ich pamięci dane o zbiorach, czy dane 
ewidencyjne pracowników. Ale wnet nastąpi koniec zabawy z kom
puterami, zabieramy się bowiem do opracowywania programu auto
matyzacji niektórych prac bibliotecznych. Wiąże się z tym kwestia 
unifikacji komputerów i wykorzystywania ich nie tylko do gromadzę- 
na danych o księgozbiorze i czytelnikach, ale także dla celów admi
nistracyjnych i zarządzania biblioteką.

Podobno biblioteki publiczne zarabiają, mają zyski. Z czego?

—  Tak jest, niektóre próbują zarabiać. Zwłaszcza te ożywione duchem 
reformy gospodarczej. Sprzedają książki, usługi, np. introligatorskie, 
bądź wynajmują lokale towarzystwom i stowarzyszeniom. Dochód 
przynoszą im także aukcje książek pochodzących z własnych zbiorów, 
które jeszcze nie tak dawno bez zmrużenia oka przeznaczano na ma
kulaturę. Jak wielkie to są dochody? 2 -3  proc. rocznego budżetu bi
blioteki, nie wyższe.

Biblioteki mają swobodę dysponowania tymi pieniędzmi?

—  Mogą przeznaczać je na zakupy niezbędnego placówce sprzętu i urzą
dzeń technicznych, a także na płace personelu. Jednak większość bi
bliotek liczy raczej na garnuszek Funduszu Rozwoju Kultury i oczy
wiście na dotacje urzędów wojewódzkich i gminnych z nadwyżek 
budżetowych, rezerw itp.

Pytanie-test na pracę bibliotek publicznych na wsi: czy spada tara 
<-czytelnictwo książek?

—  I na tym terenie wydobywamy się z d o ł k a ,  tak gdy idzie o liczbę 
czytelników, jak i liczbę wypożyczonych książek. W trzyleciu 1985 -
- 1987 przybyło bibliotekom 60 tys. statystycznych czytelników — 
liczba ich zwiększyła się do trzech milionów stu tysięcy, natomiast 
liczba wypożyczeń zwiększyła się o 2 min egzemplarzy i osiągnęła 
już 56,3 min. Gwoli prawdy trzeba powiedzieć, że na wsi było już 
lepiej z czytelnictwem. '

Czy nie martwi, jeśli to właściwe słowo, fakt, że jednak ubywa bi
bliotek?

— To jakieś nieporozumienie. Jest akurat odwrotnie — bibliotek przy
bywa. Rocznie przybywa sto i więcej niż sto obiektów bibliotecznych.
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w  1987 roku na przykład —  131, lecz'w  minimalnym niestety pro
cencie w nowym budownictwie. Ubywa za to punktów bibliotecznych, 
czyli społecznie prowadzonych placówek upowszechniania czytelnictwa 
książki, na które przypada 40 proc. czytelnictwa na wsi. Rzeczywi
stość w tej materii jest taka: z sieci punktów bibliotecznych na wsi, 
która w 1981 r. liczyła ich 21 500, wypadło, jak to się zwykło mawiać, 
ponad 1,5 tys. punktów. Przyczyna: rezygnacja osób prowadzących 
je, lub po prostu brak klienteli. A  ponieważ mimo to rośnie rzesza 
czytelników, nie byłabym skłonna rwać włosów z głowy.

0  kadrze bibliotek mówi się: złoty fundusz bibliotekarstwa,

— To najprawdziwsza z prawd. Na jej pracy stało i stoi bibliotekarstwo 
polskie. W 1987 r. liczyła ona 20 500 osób, z tego na wsi 8250, Pro
fesorowie, docenci, doktorzy, bibliotekarze dyplomowani... 60 proc. 
legitymuje się wykształceniem średnim i wyższym. 90 proc. —  to 
kobiety. Ci ludzie książki są bardzo aktywni społecznie. Trzech z nich 
zasiada w sejmie, ponad 300 piastuje mandaty radnych. Środowisko 
bibliotekarzy tworzą ludzie, którzy bardzo intensywnie kształcą się
1 dokształcają na różnych poziomach wiedzy ogólnej i profesjonalnej.

To, przynaję, bardzo piękny bilet wizytowy bibliotekarzy. Czy nie za 
piękny?

— Bibliotekarz, zawód trudny, społecznie odpowiedzialny, nie jest dob
rze opłacany. Stąd tradycyjnie już duża fluktuacja kadr.

Bibliotekarstwo zawsze kształciło kadry dla innych, lepiej płacących. 
 ̂ I nie sądzę, aby w najbliższej przyszłości miało być inaczej. Bo fakt, że 
w 1988 roku bibliotekarz otrzymuje 11 tys. zł więcej niż przed rokiem 
nie pcrfoży temu tamy.

— I ja nie jestem tu optymistką. Pracownicy kultury nadal są na sza
rym końcu tabeli płac.

Jeśli bibliotekarz ma się źle, to i biblioteka.

— Bibliotekę na miarę X X I wieku zbudowano w gminie Bielsk Pod
laski, woj. białostockie. Renesansowy zamek w Pędzinie, woj. szcze
cińskie przyjął w swe mury gminną bibliotekę publiczną . . .

Milo słyszeć, że jest aż tak dobrze.

— Nie, to tylko kontrapunktowy wstęp do tematu. Jest źle. Sytuacja 
lokalowa bibliotek jest, mówiąc bez osłonek, fatalna. I nie tylko dla
tego, że nie respektuje się normatywu budownictwa bibliotecznego
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w infrastrukturze budowlanej, że tylko 15 proc. bibliotek mieści się 
w lokalach projektowanych na ten cel, a 35 proc. w lokalach adapto
wanych, łącznie z zabytkowymi. Jest fatalnie, bo aż w 18 wojewódz
twach, m.in. chełmskim, nowosądeckim i zielonogórskim ponad 80 
proc, bibliotek mieści się w budynkach prywatnych lub niesprawnych 
technicznie.

Czy droższa książka to niejako większa szansa dla biblioteki?

Nie wykluczone, lecz nie należy zapominać, że nawyk czytania rodzi 
się najpierw w domu, pod okiem rodziców i dopiero potem pielęgnuje 
i rozwija go biblioteka i bibliotekarz. Ale droga książka —  to także 
mniej książek w domu, to mniejsza szansa na budzenie i rozwijanie 
kultury czytelniczej, bez której nie ma przyjaźni z książką.

Rozmawiał Janusz Krawczyk

wKRAJU 
W EUROPIE- NA ŚWIECIE

CZYTELNICTWO KSIĄŻK I POPULAR
NONAUKOWEJ. 27 czerwca odbyło się 
drugie w  1988 r. posiedzenie Zespołu 
Książki Narodowej Rady Kultury. Przed
miotem dyskusji były dwa zagadnienia: 
warunki produkcji i uipowszecłmiania 
kisiążki populaimonaukowej oraz tech
nicznej, a następnie waruniki poprawy 
jakości itecłinicznej książki ws.półczesnej. 
Wymiana poglądów w  pierwszej z wy- 
mienionycfh kwestii douczyła nie tylko 
znanych i>ow5zeclinie ograniczeń, jak 
brak papieru, brak ciekawie piszących 
populaiyzatorów wiedzy, brak dewiz na 
tłumaczenia i brak dobrych tłumaczy, 
czy wysoka cena książek. Mówiono też
o bralcu motywacji do siągania po tę

książkę, wynikającej z braku potrzeby 
podnoszenia wied;^ fachowej i ogólnej. 
Wskazywano też na zbyt schematyczną 
propagandę iksi^ki populamonaiuilówej.
0  problemach jakości techniicznej bie
żącej prodiikcji wydawniczej najwięcej 
mówili drukarze. Ale bardzo wnikliwą 
analizę głównych grzechów poligrafii
1 wydawców przeprowadził bibliotekarz 
Wojciech Szymanowski. Mówiono też
o potrzebie ochrony książek i przedłu
żania ich trwałości w  bibliotekach, gdyż 
nie należy oczekiwać szybkich zmian 
na lepsze.

36



RUSSEL DRURY KOŃCZY MISJĘ W 
POLSCE. Z końcem 1988 r. upływa de
finitywnie okres pobytu w Polsce dy
rektora Biblioteki Instytutu Brytyjskie
go w  Wa.rszawie Russella Druiy’ego. Był 
to czas ibardzo owocnej działalności Bri
tish Council w  dziedzinie bibliotekar
stwa w  naszym kraju. Otwarte zostały 
biblioteki tej instytucji przy Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu (1985), 
przy Uniwersytecie im. Adama Mickie
wicza w  Poznianiu (1986), a ostatnio 
także przy Bibliotece Uniwersyiteckiej w 
Łodzi. Z inicjatywy Russella Drury’ego 
wyjątkowo wielu polsikich bibliotekarzy 
skorzystało z możliwości osobistego ipo- 
znania (bibliotek brytyjskich, a wielu 
dalszych mogło zapoznać się z nimi dziię- 
ki sprowadzanym do 'kraju w  coraz 
większej ilości tytułów d egzemplarzy 
czasopismom fachowym.

British Coimcil finansuje też przed
sięwzięcia podejmowane w  ramach umo
wy o współpracy między ^brytyjskim Sto
warzyszeniem Bibliotek la Stowarzysze

niem Bibliotekarzy Polskich. M. .in, w 
okresie pracy R. Drurjr’ego w  Warsza
w ie w  1987 r. instytucja ita sfinansowała 
najpierw udział 10 potókich biblioteka
rzy w dwustronnym seminarium na te- 
imat zastosowań techniki komputerowej 
w działalności bibliotecznej i  informa- 
cyjnej, które odbyło się w  Londynie 
i. było połączone ze zwiedzaniem biblio- 
itek w  stolicy Zjednoczonego iCrólestwa 
oraz okolicznych miastach, a następnie 
na koszt British Council 6 polskich bi
bliotekarzy, członków SBP wziięło udział 
w 53 Konferencji IFLA  w  Brighton.

W dowód uznania za ite starania senat 
Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił 
przyznał Russellowi Drury’emu Złoty 
medal tej uczelni. W ten sposób wro
cławska Alma Mater uczciła również ju
bileusz 50-leoia działalności British Coun
cil w  Polsce.

Redakcja „Bibliotekarza” życzy nasze
mu brytyjskiemu (koledze wielu sukce
sów.

(StK)

KONFERENCJA NA TEMAT OPRACOWANIA PRZEDMIOTOWEGO 
ZBIORÓW W DUŻYCH BIBLIOTEKACH UNIWERSALNYCH, 

TORUfT 16 - 17.05.1988

W dniaeh 16 -17 maja 1988 r. odbyła 
się w  Toruniu Konferencja poświęcona 
problematyce opracowania przedmioto
wego zbiorów. Spotkanie zostało zorga
nizowane przez pracowników Biblioteki 
Uniwersytetu dm. M. Kopernika oraz 
członków Komisji ds. Opracowania Rze
czowego Zbiorów. Wśród blisko 50 ucze
stników znaleźli się przede wszystkim 
przedstawiciele ośrodków kształcenia bi- 
'bliotekarzy na ipoziomie wyższym i śred
nim oraz pracownicy działów opracowa
nia dużych bibliotek uniwersalnych. Na 
Konferencję przygotowano 6 referatów.

Wielokrotnie nawiązywano do treści 
obrad prowadzonych podczas Konferen
cji w  Jarocinie, na której, przed dwoma 
laty, wysunięto prox>ozycję utworzenia 
zespołu, zajmującego się zagadnieniami 
rzeczowego opracowania zbiorów; Rezul
tatem prac Komisji (powołanej przy ZG 
SBP na< początku 1987 r.) jest przygo
towana przez J. Sadowską „Instrukcja 
tematowania i katalogu przedmiotowe

go”. Autorka pracy przedstawiła referat 
pt. „Koncepcja opracowania przedmio
towego w  świetle Instrukcji tematowa
nia i katalogu przedmiotowego”. Nowa 
instrukcja ma być kontynuacją myśli
A. Łysakowskiego, uzupełnioną i zmie
nioną w niezbędnym zakresie o najlep
sze rozwiązania I. Dąmbskiej oraz in
nych katalogów polskich. Na jej kształt 
miały także wpływ odpowiednie normy 
polskie, dotyczące opisu bibliograficzne
go oraz instrukcje i słowniki obce, 
a także wymogi związane z zastosowa
niem języka haseł przedmiotowych w 
systemach zautomatyzowanych. Założe
nia ogólne Instrukcji zostały przedsta
wione w 5 punktach: 1) każdy przedmiot 
dokumentu ma być wyrażony w sposób 
adekwatny (tj. nieuogólniony, uogólnio
ny może być tylko aspekt przedmiotu); 
2) lista tematów jest otwarta, natomiast 
lista określników ogólnych jest ograni
czona; 3) hasło przedmiotowe ma bu
dowę o następującej strukturze: Temat
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— określnilki treściowe — określiiiifci lo
kalizujące — określnik formalny; 4) 
słownictwo ustala się oa podstawie; a) 
słownika języka haseł przedmiotowych, 
BN, b) najnowszego wydania encyklo
pedii PWN, c) najnowszych wydań słow
ników terminologicznych 1 encyklopedia 
dziedzinowych, d) najnowszych podręcz
ników akademickich; 5) wprowadza się 
na -szeroką skalę tematy wielowyrazowe.

W założeniach szczegółowych przed
stawiono kolejne zasady, uzupełniając je 
przykładami oraz uwagami na itemat 
dopuszczalnych odstępstw. Do referatu 
dołączono definicje około 50 terminów 
■użytych w  Instrukcji, co stanowi kon
sekwentną propozycję uporządkowania 
terminologii w  tym zakresie, zgodnie 
z aktualnymi tendencjami w  dziedzinie 
ij ęzyków informacyjno-wyszukiwawczych.

Pierwszy z trzech referatów poświę
conych omówieniu metodyki własnych 
ikatalogów przedstawiła H. Zaręba. W 
swojej wypowiedzi („Aktualne potrzeby 
katalogu przedmiotowego na przykładzie 
Biblioteki Muzeum Literatury ,im. A. 
Mickiewicza” ) dokonała prezentacji bi
blioteki i jej katalogu. Poruszyła także 
zagadnienia szkolehia w  zakresie teorii 
katalogu przedmiotowego oraz potrzebę 
jego propagowania, ze względu na wy
sokie walory użytkowe. Formułując na- / 
stępnie postulat przyjęcia jednolitej 
li- poprawnej terminologii stwierdziła, że 
najlepszym jej źródłem pozostają nadal 
prace A. Łysakowskiego i dlatego wpro
wadzanie jakichkolwiek zmian powinno 
następować jed3mie w wyjątkowych
i uzasadniO'nych przypadkach.

E. Zielińska wystąpiła z referatem pt. 
„Przydział druków ciągłych w  Bibliote
ce Uniwersytetu Łódzkiego”. Przedsta
wiła w  nim historię katalogów funkcjo- 
nującyćh w  tej placówce i okoliczności, 
które sprawiły, że opracowaniem przed
miotowym objęto czasopisma i wydaw
nictwa ciągłe, co jest zjawiskiem rzadko 
spotykanym w bibliotekach polskich. Po
dzieliła się także doświadczeniami ze
branymi przy tematowaniu' tych pulbli- 
kacjii.

T. Szymorowska („Wykorzystanie Prze
wodnika Bibliograficznego w pracy nad 
katalogiem przedmiotowym w  Bibliotece 
Uniwersyteckiej w  Tonmiu”) omówiła 
ihistorię katalogu przedmiotowego, pro
wadzonego jedynie przez siebie od 
1985 r. Jest to możliwe dzięki przejmo
waniu opisów z „Przewodnika Biblio
graficznego” . Jednakże różnice między 
opracowaniem bibliogiraficznym d kata
logowym, konieczność modyfikacji niektó
rych char£ikterystyk wyszukiwawczych 
ze względu na specyfikę gromadzonych 
zbiorów, inierejestrowanie pewnyćh poi-

blikacjd oraz pewne niekonsekweincje 
występujące w  „Przewodniku” powodu
ją, że ok. 15®/o kart należało opracować 
samodzielnie. Ponieważ bibliografia na
rodowa stanowi podstawę tworzenia 
wielu podobnych katalogów, konieezne 
jest dążenie do ujednolicenia zwłaszcza 
warstwy leksykalnej, co pozwoliłolby na 
unifikację słowników tematów i oikreśl- 
ników w tych katalogach.

W  drugim dniu obrad przedstawiono
2 pozostałe referaty, dotyczące wykorzy
stania techniki komputerowej w pracy 
nad katalogami,

T .Głowacka: „Próba opraco'wania lin- 
deksu do słownika haseł katalogu przed
miotowego Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Warszawie z zastosowaniem mitorokom- 
putera IBM PC/XT. Uwagi z prac nad 
słownictwem” . Referentka przedstafwiła 
przebieg badań nad słownictwem kata
logu, dla których punktem wyjścia były 
symbole UKD, wykorzystane do porów- 
n3nv,ania stopnia szczegółowości słownic
twa w wybranych dyscyplinach. Zebrane 
doświadczenia, a zwłaszcza otrzymany 
indeks i zestawienia określników wraz 
z dopowiedzeniami i tematami, z który
mi występują, wskazują na możliwości 
szerokiego wykorzystywania techniki 
komputerowej do porządkowania a aktu
alizacji! słownictwa.

Ostatnia zabrała głos E, Chmielewska- 
-Gorczyca (IB ilN UW), aby zaprezento
wać referat pt,: „W p ł;^  formy Ikatalo- 
gu na jego strukturę i zawartość”. Orńó- 
wiono w  nim katalogi tworzone na noś
nikach magnetycznych, stwajrzające no
we możliwości zapisu, przetwarzania 
i wyszukiwania informacji. Udogodnie
nia techniczne nie tylko ułatwiają pro
ces opracowania rzeczowego dokumen
tów ale także kształtują inne podejście 
do użytkownika. Stwarzają bowiem moż
liwość poznania drogi poszukiwań użyt
kownika, CO pozwala udoskonalać ka
talog zgodnie z potrzetoami osób z młego 
korzystających.

Podczas dyskusiji najwięcej uwagi po
święcono Instrukcji, opracowanej przez 
J. Sadowską. Zaakceptowano jej rało- 
żenia ,polemizując jedynie z niektórymi 
szczegółowymi rozwiązaniami. Zaapro
bowano również przedstawioną propozy
cję ujednolicenia iterminologli. W  tej sy
tuacji- za kolejny, konieczny krok uzna
no unifikację słownika języka faaseł 
przedmiotowych, z czego wyniknęły licz
ne postulaty szybkiego opublikowania 
Słownika BN. Aktualny stan prac nad tą 
publikacją przedstawiła J. Trzcińska.

Nawiązując do propozycji H. Zaręby, 
odnośnie konieczności szkolenia pracow
ników, stwierdzono, że główną trudność 
w  doskonaleniu prowadzonych katalogów
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stanowi wysoka fluktuacja kadr oraz 
niewyistarczająca obsada dziaJów opra- 
cowa»ia. Ta sytuacja nie pozwala na 
zapoznawanie pracowników z teorią ka
talogu przedmiotowego, ani metodyka
mi stosowanymi w  innych bibliotekach.

Rozważano również zagadnienia auto
matyzacji, a zwłaszcza wykorzystania 
techniki komputerowej do opracowania 
rzeczowego. W tym aspekcie podjęto 
kwestię doskonalenia katalogów pod ką
tem potrzeb ich użytkowników. K. Ma
licka (IKiCz) i>odzi€liła się z uczestnika

mi Konferencji wstępnymi spostrzeżenia
mi z badań ankietowych użytkowników 
katalogów przedmiotowych w dużych 
bibliotekach uniwersalnych.

J. Wołosz, dziękując wszystkim zebra
nym, a w  iszczególności referentom, ^vy- 
raził przekonanie, że prace przeprowa
dzone w  związku z Konferencją i sfor
mułowane na niej propozycje przyczynią 
się w sposób istotny do- doskonalenia 
funkcjonujących w  Polsce katalogów 
przedmiotowych.

Katarzj^na M ALICKA

SBP W DZIAŁANIU

Z PRAC KONWERSATORIUM BIBLIOTEKOZNAWSTV/A 
L INFORMACJI NAUKOWEJ OKRĘGU STOŁECZNEGO SBP

Sprawozdanie z posiedzenia Konwersatorium Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Okręgu Stołecznego SBP 

w dniu 28.04.1988 r.

Kolegne spotkanie miało formę dy
skusji panelowej nt. modelu sylwetki 
absolwenta bibliotekoznawstwa i stano
wiło forum wymiany poglądów mt. pro
gramów studiów bibliotckoznawczych 
oraz cech i kwalifikacji absolwentów 
przydatnych w  przyszłości w naszych 
bibliotekach.

Dyskusję rozpoczęli: prof, dr bab. Bar
bara Bieńkowska i dr Regina Hancko
— Instytut Bibliotekoznawistwa i Infor
macji Naukowej Uniwersytetu Warszaw
skiego, prof, dr hab. Jadwiga Kołodziej
ska — przedstawiciel Ins'tytutu Książki 
i Czytelnictwa BN, dr Andrzej Mężyń
ski — wicedyrektor Biblioteki Uniwer
syteckiej w  Warszawie.

W  wypowiedziach prelegentów z IBiN 
UW zwrócono uwagę na następujące za
gadnienia: Konieczność ukształtowaniia 
w  okresie studiów zespołu oech moral 
nycłi przydatnych w  późniejszej pracy

zawodowej, opanowanie przez słucliaczy 
aktualnej wiedzy nt. funkcjonowania bi
bliotek różnego lypu a także dotyczącej 
działalności ośrodków informacji nauko
wej oraz wyrobienie nawyków samo
dzielnego pogłębiania tej wiedzy w  toku 
pracy w  bibliotekach. W programach 
studiów należy zwrócić uwagę na w y
kształcenie umiejętności analizy syste
mowej, szczególnie przydatnej jxrzy 
wprowadzaniu technik komputerowych. 
Zastanawiając się nad losami absolwen
tów stwierdzono, że szereg bibliotek nau
kowych wyraźnie preferuje zatrudnianie 
absolwentów określonych dyscyplin, a 
nie bibliotekoznawców. Warto więc bar
dziej propagować studia podjTJlomowe 
wśród specjalistów dziedzinowych.

Prof, dr hab. J. Kołodziejska propo
nuje rozważyć rolę wjrższych studiów 
bibliotekoznawczych, czy ma to być nau
ka rzemiosła biWiotekarakiego czy też

39



szkoła teorii zawodu, dająca odpowiedź 
na pytania ,̂ po co to rofbimy” . Zwraca 
też tuwagę na' opioiiię części środowiska 
bibliotekarzy, którzy są przeciwni wyż
szym studiom bibliotecznym.

Jako „praktyk” wypowiadał się dr A. 
Mężyński, który izaznaczył, że biblioteki 
naukowe oczekują od absolwentów bi
bliotekoznawstwa przede w,szystkim 
.gruntownej znajomości' literatury facho
wej krajowej d zagranicznej, zwłaszcza 
dotyczącej nowych kienmków rozwoju 
naszych dziedzin. Pożądana jest też 
umiejętność kompleksowej oceny proce
sów bibliotecznych.

W dyskusiji głos zabierali: dr T. Za- 
Tzębski (BN), mgr R. Miszczuk (IBIN 

mgr A. Rusek (BN), doc. dr hab. 
H. Chamerska, A. Haman (stud. I I I  r. 
IB iN UW), I. Marzyn (stud. II I  r. IBiN 
UW), prof. J. Kołodziejska (BN), prof.
B. Bieńkowska (IBiN UW), dr R. Hancko 
(IB IN UW) mgr M. Brykczyńska (Bibl. 
PubL m. st. Warsizawy).

Z ważniejszych problemów porusza
nych w  dyskusji należy wymienić:
— programy studiów bibliotekoznaw- 

czych — studią powinny dawać pod- 
podstawę przygotowania zawodowe- 

. go w  szerokim zakresie. Studia wyż
sze mają być przygotowaniem do 
dalszego, samodziielnego pogłębiania 
wiedzy w  zależności od miejsca pra
cy absolwenta. Niektórzy uczesitnicy

widzieli w  programach tych studiów 
(konieczność szerszego itraktowania l i
teratury iK>wszechnej, której znajo
mość jest niezmiernie pr^datna w  
pracy z czytelnikiem w bibliotekach 
publ'icznydh i  szkolnych;

— działalność instytutów bibliotekoznaw
stwa i informacji naukowej — nie
dobory kadrowe powodują trudności 
w  łączeniu pracy dydaktycznej z ba
daniami naukowymi; obserwujemy 
zjawisko wzrostu liczby imstytuliów 
w drugiej połowie lat siedemdziesią
tych, co nie idzie w  parze ze wzro
stem prac badawczych z biblioteko
znawstwa.

W ipodsumowan'iu doc. dr hab. R, Cy
bulski stwierdził, że spotkanie dało 
możność przedstawienia różnych poglą
dów dotyczących kształcenia magistrów 
bibliotekoznawstwa i informacji nauko
wej. Wysunął projekt zróżnicowania 
wyższych studiów bibliotefcoznawczych: 
różne programy kszitałcenia w  różnych 
ośrodkach akademickich. Być może taki 
system mógłby bardziej zaspokoić po
trzeby okr^lonych środowisk bibliote
karskich. Niezależnie jednak od> ewen
tualnych zmian należy zawsze możli
wie dokładnie przedstawiać historię 
książki i bibliotek.

Maria BRYKCZYNSKA

PROBLEMY PRAWNE

A. PRZEPISY OGÓLNE

Nadzór nad bibliotekami 
Zarządzenie Nr 5 Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 30 grudnia 1987 r. 
w  sprawie wprowadzenia regulaminu 
organizacyjnego Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Dz. Urz. Min. [Edukacji 
Naród, nr 1 poz. 5.

Struktura organizacyjna Ministerstwa, 
stanowiąca załącznik do regulaminu 
określa, że jeden z pięciu wydziałów De
partamentu Programowania i Organiza
cji Badań Naukowych ma nazwę: Wy
dział Wydawnictw, Bibliotek i Informa
cji Naukowej. Zaś do zakresu 'daiałania
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tego Departamentu należą m. in. spra
wy: „10) koordynacji rozwoju informacji 
naukowo-technicznej i ekonomicznej oraz 
rozwoju informatyzacji w systemie edu
kacji narodowej, w tym komputeryzacji 
procesu dydaktycznego, 11) rozwoju sie
ci bibliotek naukowych, szkolnych i pe
dagogicznych, importu literatury nauko
wo-technicznej” .
Odzież robocza

Zarządzenie Nr 30 Ministra Pracy 
i  Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia
1988 r. w sprawie podstawy ustalania 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 
przedłużone używanie odzieży roboczej 
i obuwia roboczego w 1988 r. Dz. Urz. 
Min. Pracy i Polityki Socjaln. nr 6 
poz. 9.

W załączeniu do zarządzenia podano: 
„Wykaz cen podstawowych rodzajów 
odzieży roboczej i ochronnej, obuwia ro
boczego i ochronnego — stanowiący pod
stawę do ustalania wysokości ekwiwa
lentu”.
Rady Narodowe

Utawa z dnia 16 czerwca 1988 r.
o zmianie niektórych ustaw regulujących

zasady funkcjonowania terenowych or
ganów władzy i administracji państwo
wej. Dz. U. nr 19 poz. 132.

Wprowadza zmiany m. in. w  następu
jących ustawach: z dnia 4 maja 1982 r.
o Narodowej Radzie Kultury i Funduszu 
'Rozwoju Kultury oraz z dnia 26 kwiet
nia 1984 r. o upowszechnianiu kultury 
oraz o prawach i obowiązkach pracow
ników upowiszechniania kultury.

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady 
Państwa z dnia 1 lipca 1988 r. w spra
wie ogłoszenia jednolitego itekstu usta
wy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie 
rad narodowych i samorządu terytorial
nego. Dz. U. nr 26 poz. 183.

Szkoły wyższe

Obwieszczenie Ministra Edukacji Na
rodowej z dnia 1 czerwca 1988 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 kwietnia 1983 r. w sprawie szczegó
łowych zasad gospodarki finansowej 
szkół wyższych. Dz. U. nr 22 poz. 163.

B. PRZEPISY BIBLIOTECZNE

Biblioteki jednostek badawczo-rozwojo
wych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
30 maja 1988 r. zmieniające rozporzą
dzenie w  sprawie W3magradzania pra
cowników jednositek badawczo-rozwojo
wych oraz trybu postępowania kwalifi
kacyjnego poprzedzającego zatrudnienie 
na stanowiskach ibadawczo-technicznych 
i zasad przyznawania oraz wysokości 
dodatków kwalifikacyjnych. Dz. U, nr 
21 poz. 146.

Zmiana przepisów rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 28 lipca 1986 r. 
(Dz. U. nr 31 poz. 155) wchodzi w  życie 
z mocą od dnia 1 czerwca 1988 r. i do
tyczy: nowych tabel stawek wynagrodze
nia zasadniczego pracowników nauko
wych, naukowo-technicznych, inżynieryj
no-technicznych, administracyjno-ekono
micznych oraz pracowników obsługi. Po
nadto wprowadza nowe tabele stawek 
dodatków funkcyjnych.

Biblioteki PAN

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 maja 1988 r. zmieniające rozporządze
nie w sprawie wynagradzania pracow
ników placówek naukowych Polskiej 
Akademii Nauk. Dz. U. nr 17 poz. 120.

W załączeniu do rozporządzenia po

dano nowe tabele stawek uposażenia 
zasadniczego pracowników naukowo-ba
dawczych, inżynieryjno-technicznych, or
ganizacyjno-ekonomicznych, administra
cyjnych i pracowników obsługi. Podano 
także nowe tabele stawek dodatków 
funkcyjnych.

Zarządzenie Nr 9/88 Sekretarza Nau
kowego Polskiej Akademii Nauk z dnia
9 sierpnia 1988 r. zmieniające zarządze
nie w sprawie określenia wysokości sta
wek wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wysokości, rodzajów i zasad przyznawa
nia dodatków do wynagrodzenia pra
cowników zatrudnionych w bibliote
kach, Muzeum Ziemii i Archiwum PAN. 
(„powiel.” ).
Biblioteki publiczne

Uchwała nr 115 Rady Ministrów z dnia 
27 czerwca 1988 r. zmieniająca uchwałę 
w  sprawie określenia wysokości stawek 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wyso
kości, rodzajów i zasad przyznawania 
dodatków do wynagradzania pracowni
ków upowiszeChniania kultury. Mon. Pol. 
nr 21 poz. 192.

W załączeniu do uchwały podano nowe 
tabele stawek uposażenia zasadniczego 
oraz dodatku funkcyjnego. Uchwała 
wchodzi w życie z mocą od dnia 1 czerw
ca 1988 r.
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Uchwała Nr 116 Rady Ministrów 
z  dnia 27 czerwca 1988 r. zmieniająca 
uciiwalę w sprawie zasad wynagradza
nia pracowników administracyjnych 
i obsługi zatrudnionych w Instytucjach 
i placówkach upowszechniania kultury. 
Mon. Pol. nr 20 poz. 177.

Zarządzenie Nr 13 Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 6 lipca 1988 r. zmienia
jące zarządzenie w sprawie szczegóło
wych zasad wynagradzania pracowników 
administracyjnych i obsługi zatrudnio
nych w instytucjach i placówkach 
upowszechniania kultury, („powiel,” )-

Biblioteki szkolne

Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia
8 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę 
w  sprawie wynagradzania nauczycieli. 
Mon. Pol. nr 22 poz. 197.

Jest to kolejna zmiana przepisów 
uchwały Rady Ministrów z 1983 r. do
tycząca stawek wynagrodzenia zasad
niczego i dodatku funkcyjnego nauczy
cielu

Biblioteki szkół wyższych

Obwieszczenie Ministra Edukacji Na
rodowej z dnia 14 maja 1988 r. w spra
wie ogłoszenia jednolitego tekstu roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia
3 października 1983 r. w sprawie po
stępowania dyscyplinarnego przeciwko 
nauczycielom akademickim. Dz. U. nr 18 
poz. 128.

M. in. dotyczy: bibliotekarzy dyplo
mowanych i dyplomowanych pracowni

ków dokumentacjii naukowej w  szkołach 
wyższych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
8 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporzą
dzenie w sprawie wynagradzania nau
czycieli akademickich. Dz. U. nr 37 
poz. 228.

Jest to kolejna zmiana przepisów roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia
2 sierpnia 1982 r. (tekst jednolity; Dz. U. 
z 1987 r. nr 29 poz. 163). Zmiana do
tyczy stawek uposażenia zasadniczego 
oraz dodatku funkcyjnego. Nowe prze
pisy obowiązują od dnia 1 października
1988 r.

Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dnia
8 sierpnia 1988 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad wynagradzania pra
cowników szkół wyższych nie będących 
nauczycielami akademickimi. Mon. PoL 
nr 22 poz. 199. ,

Zmiana przepisów uchwały Nr 159 
Rady Ministrów z 1982 r. dotyczy zmia
ny stawek uposażenia zasadniczego oraz 
dodatku funkcyjnego. Przepisy tej 
uchwały stosuje się od 1987 r. do pra- 
cownikW  służby bibliotecznej oraz do
kumentalistów służby informacji nau
kowej w szkołach wyższych.

Zarządzenie Nr 48 Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 sierpnia 1988 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie wy
nagrodzeń zasadniczych, dodatków funk
cyjnych oraz stanowisk pracy i kwali
fikacji pracowników szkół wyższych nie 
będących nauczycielami akademickimi. 
(„IK>wiel.”).

TeZar

TADEUSZ ZARZĘBSKI 
Instytut Książki 
i Czytelnictwa BN

Czy ustawa o inte?

Mówimy już o metodzie porodu ustawy o Informacji — vide artykuł Andrzeja 
Szewca; Cesarskie cięcie — pilnie potrzebne, APID 1/88 — ale czy tak naprawdę 
dobrze wiemy; co ma się urodzić, jak i czemu ma służyć?

Kiedy studiuje się kolejne projekty 
ustawy o informacji naukowej i tech
nicznej, kiedy analizuje się całą drogę 
rozwojową tej działalności i różne szu
my informacyjne wokół niej — wówczas 
budzi się nieodparte (a może tylko in
tuicyjne) przeświadczende, że „ustawa”

ma służyć nie ttyle sprawie bardzo roz
ległej, co podwyższeniu prestiżu niektó
rych aspektów tej działalności.

Dyskusja na temat informacji, zarów
no z nastawieniem pozytywnym jak i ne
gatywnym, jest bardzo trudna, ponieważ 
informacja w nauce — nieco później w
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w technice — istnieje od zarania dzie
jów takich działań ludzi. Bez informacji 
nawet nie można sobie wyobrazić nauki 
1 techniki. Więcej, informacja istnieje 
w  każdym żywym organizmie, stanowi 
integralnie z nim zespolony system, wa
runkujący jego istnienie. Czyż można 
informacje kodu genetycznego oddzielić 
od gatunku, od jednostek gatunku? Czyż 
można od nauki oddzielić różnorodne 
formy komunikowania się ludzi upra
wiających naukę? Podobnie dzieje się 
z informacją w technice, chociaż nieco 
gorzej, bowiem tu informacja stała się 
przedmiotem bardziej towarowym, chro
nionym patentami i licencjami, albo na
wet — jest przedmiotem utajniania
S szpiegostwa przemysłowego.

Przepływ informacji dokonuje się 
najprzeróżniejszymi drogami. Są to 
wszelkie procesy dydaktyczne na róż
nych poziomach, zwłaszcza specjalistycz
ne. Są to wszelkie zapisy tekstu, obrazu, 
dźwięku; publikacje oraz ich zbiory; są 
to wszelkie formalne i nieformalne kon
takty, specjalistów. Dla przepływu in
formacji stosuje się coraz to doskonal
sze techniki komunikowania się ludzi. 
Przecież to nie ze względu na jakiekol
wiek inne niż komunikacyjne potrzeby 
tworzy się od przeszło 300 lat krajowe 
•i międzynarodowe stowarzyszenia spe
cjalistów oraz specjalistyczne czasopisma, 
ostatnio — skomputeryzowane, specja
listyczne banki danych. A  szybkie po
stępy nauki i techniki w  ostatnich dzie
sięcioleciach dezaktualizują (w jeszcze 
szybszym tempie) każdą informację 
i skłaniają do ciągłych zmian i prze
kształceń procesów komunikowania się 
specjalistów.

Co więc ma być przedmiotem ustawy
o informacji naukowej i technicznej?

Jeżeli ma być ona całościowym x>o- 
rządkowaniem przepływu informacji w 
naszym kraju, w istniejących struktu
rach nauki, techniki, dydaktyki oraz 
wszelkiego innego przekazywania i po
zyskiwania informacji — wówczas mu
siałaby ingerować w różne dziedziny 
życia. A wtedy zastępując — jak mówi 
Andrzej Szewc — około 80 aktów nor
matywnych (uchwał, zarządzeń, wytycz
nych) musiałaby ingerować w nie mniej
szą liczbę istniejących już ustaw sej
mowych i uchwał rządowych regulują
cych różne dziedziny naszego życia. Czy 
byłoby to rzeczywiście możliwe i ko
rzystne dla tych dziedzin oraz przez nie 
aprobowane? Czy nie sp>owodowałoby to 
rzeczywistej blokady swotoodnego prze
pływu informacji? To już są odrębne 
problemy.

Jeżeli przedmiotem ustawy miałyby 
być tylko niektóre aspekty organizowa
nia zbiorów i przepływu informacji —

wówczas byłaby to ustawa o organizacji 
ośrodków inte w różnych strukturach 
organizacyjnych nauki i przemysłu. Ale 
czy w tym przypadku nie należałoby się 
poważnie zastanowić nad oczywistym 
faktem, że ointe — mając za główne za
danie gromadzenie informacji — nolens 
volens przekształciły się już w mniej 
lub bardziej nowoczesne, specjalistyczne 
biblioteki? A może — jeżeli już mówi
my. o organizacji przepływu informacji
— należałoby za szczególne ogniwo tego 
przepływu uznać działalność wyodręb
nionego (w każdej grupie specjalistów) 
specjalisty, odpowiedzialnego za dostar
czanie niezbędnych informacji czerpa
nych z najprzeróżniejszych źródeł (sfor
malizowanych i niesformalizowanych) — 
takie stanowiska asystenta informacji 
przy kierowniku każdego specjalistycz
nego zespołu. A wtedy należałoby odpo
wiednio „zorientować” różne instytucje 
gromadzenia i rozpowszechniania infor
macji do potrzeb szczególnych takiego 
ipośredniego ogniwa pozyskiwania infor
macji z punktu widzenia aktualnej 
i konkretnej konieczności.

Jeżeli przedmiotem aktu prawnego 
tak wysokiej rangi miałyby być tylko 
niektóre aspekty usprawniania przepły
wu informacji, jak: pewne działania do
skonalące, upowszechnianie pewnych me
tod, koordynowanie pewnych działań ze
spolonych, organizowanie współpracy 
międzynarodowej, normalizacja niektó
rych zagadnień zapisu i rozpowszechnia
nia informacji itp. — to czy do tego po
trzebny jest ustawowy akt prawny, tak 
mało elastyczny, tak trudno przystoso
wujący się do szybko zmieniającej się 
rzeczywistości informacyjnej? Czy nie 
bardziej właściwe byłoby regulowanie 
takich i podobnych spraw w trybie usta
lonym dla zarządzania instytucjami pań
stwowymi ?

Wyrażając takie poglądy, przeciwny 
jestem jakiemukolwiek integrowaniu in
formacji naukowej i technicznej — czy 
to z bibliotekami, czy archiwami, mu
zeami, instytucjami wydawniczymi, re
dakcjami czasopism .., Wszystko to jest 
nie to! Chociaż z pozoru i z pewnego 
punktu widzenia wydaje ®ię to słuszne.

Takie „organizowanie” informacji za
wsze prowadzić musi do jej wyobcowa
nia, do dezintegrowania informacji w 
stosunku do miejsc jej wytwarzania, 
a także do miejsc jsj wykorzystywania. 
Po prostu stawia całe to działanie, trud
ne do zcentralizowania i zunifikowania, 
w jakimś martwym lub martwiejącym 
punkcie. A w dodatku, narusza struk
tury i zniekształca cele działań wyspe
cjalizowanych już instytucji, działają
cych tylko w części w zakresach zbież
nych z celami przepływu informacji.
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Informację itrzeba chyba widzieć za
wsze w jej wszechzwiązkach, w różno
rodnych zależnościach i wielorakich moż
liwościach jej wykorzystywania, co wcale 
nie wyklucza możliwości tworzenia (kra
jowych i międzynarodowych) banków 
danych i to w ściśle określonych zakre
sach, z zastosowaniem komputerowych 
technik zapisu i satelitarnych środków 
łączności. Tak samo, jak istnienie takich 
banków nie przekreśla konieczności wy
dawania specjalistycznych encyklopedii 
oraz podręczników akademickich.

Pora na wnioski.
Po pierwsze — wyraźnie trzeba okreś

lić: co chcemy porządkować, jaką mamy 
koncepcję usprawniania przepływu in
formacji naukowej i technicznej w in
stytucjach państwowych (!), jaką propo
nujemy stosować politykę państwa w 
tym zakresie.

Po drugie — jakie instrumenty praw
ne będą najlepszymi formami urzeczy
wistniania tej polityki. Może decyzje 
(czaisem .nawet doraźne) najwyższych 
organów administracji państwowej będą 
dla sprawy korzystniejsze niż ustawowy 
akt prawny (naruszający ipostanowienia

innych usław) organu’ najwyższej wła
dzy państwowej — Sejmu PRL.

Po trzecie — w żadnym przypadku 
nie należy poszukiwać analogii do usta
leń iistawowych innych dziedzin życia 
społecznego (bibliotek, archiwów, mu
zeów, szkolnictwa, nauki itp.), ponieważ 
takie analogie w  rzeczywistości nie ist
nieją.

Czyż do takich pragmatycznych dzia^ 
łań nie skłania zbliżająca się, już czter
dziesta, rocznica powołania w 1950 roku 
Główmego Instytutu Dokumentacji Nau- 
(kowo-Technicznej? W okresie tym wy
dano setki aktów normatywnych w spra
wie informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej. Wydano również (i nie
stety) ogromne środki z budżetu pań
stwa na organizowanie tej działalności. 
A  ibadama użytkowników informacji 
inte oraz wielość nie zaspokojonych po
trzeb tych użytkowników — skłaniają do 
wielkiej skromności. Skłaniają również 
do wielkiej rozwagi przy podejmowa
niu 'kolejnej próby zreorganizowania 
i usprawnienia „inte” przy pomocy już 
nawet ustawy sejmowej.

ROZMAITOŚCI Z PRZESZŁOŚCI

Wybrał i gdzie trzeba komentarzem uzupełnił Andrzej Kempa

Groźna książka

W  1808 r. były poseł z województwa wołyiiskiego na Sejm Czteroletni Wale
rian S t r o y n o w s k i  (1753 -1834) mieszkał w Petersburgu, gdzie car Aleksander I 
mianował go hrabią i senatorem Cesarstwa. W chwilach wolnych od urzędowania 
pan hrabia sposobił do druku dzieła treści ekonomicznej. Właśnie w tymże roku 
została ogłoszona drukiem w Łucku jego rozprawa Duch prawa o bankructwach
i dawności ziemskiej, a już wileński księgarz i wydawca Józef Zawadzki podej
mował druk kolejnego dziełka pana senatora O ugodach dziedziców z włościanami, 
w  którym ni mniej ni więcej autor domagał się zniesienia poddaństwa chłopów. 
Książka pojawiła się jesienią 1808 r. a już 30 stycznia roku następnego Bazyli 
(Wasyl) Anastasewicz powiadomił Zawadzkiego o dokonanym przez siebie prze
kładzie. W tym samym roku pojawił się nakładem i drukiem Zawadzkiego ro
syjski przekład dzieła Stroynowskiego pt. O uslowijach pomieszczikow s krestia- 
nami, sygnowany literkami W. A . . .z, pod którym to kryptonimem bez trudu 
rozpoznano -uczonego bibliografa rosyjskiego Wasyla A n a s t a s e w i c z a  (1775-
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-1845). Na swoje nieszczęcie Anastasewlcz uzupełnił tłumaczenie przedmową, mo
gącą wzbudzić zrozumiały niepokój nie tylko w kręgach petersburskiej cenzury. 
Po latach zresztą tenże Anastasewicz, gdy sam był cenzorem (1826 - 1828), został 
zdymisjonowany za dopuszczenie do druku innej „zbójeckiej” książki, a mianowicie 
Konrada Wallenroda.

Zawadzki, zgodnie z ówczesnymi przepisami prawnymi, przesłał tylko co wy
dane dziełko Stroyuowskiego-Anastasewicza do Peterburga, gdzie „znaleziono pu
blikację takowego pisma nieprzyzwoitym” . Wstrzymano dystrybucję rewolucyjnej 
na owe czasy książki, ale burza wybuchła dopiero, gdy obowiązki ministra oświe
cenia publicznego, któremu podlegała cenzura, objął hr. Aleksy R a z u m o w s k i  
(1748 -1822). Wprawdzie dopiero po roku urzędowania wpadła mu do rąk nieprawo- 
myślna książka polskiego grafa. Minister polecił wycofanie książki ze sprzedaży
i z.a pośrednictwem ówczesnego kuratora moskiewskiego okręgu naukowego Go- 
leniszczewa-Kutuzowa zalecił wileńskim władzom uniwersyteclcim „zdiełaf stró
ża jszy wygawor” Zawadzkiemu, a ministrowi policji nakazał przeprowadzenie do
chodzenia i surowe ukaranie sprawców. Anastasewicz w swoich zapiskach pod datą
4 września 1811 r. wspominał o krążących w  Petersburgu pogłoskach, jakoby 
„ugody” zostały skonfiskowane a tłumacz aresztowany.

Bliższe szczegóły o zagrożeniu osobistym przekazał natychmiast przerażony Za
wadzki w liście do ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego z końca 1811 r. (por. Ma
teriały do dziejów literatury i  oświaty na Litwie i Rusi z archiwum drukarni
i  księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie z lat 1805 - 1865, zebrał Tadeusz Tur
kowski, t. 1, Wilno 1935, s. 63 - 63).

Tymczasem wydany przez Razumowskiego zakaz rozpowszechniania książki 
został uchylony przez cara a zbyt gorliwy wykonawca woli ministra kurator Go- 
leniszczew został najmiłościwiej s.karcony. W liście do swego przełożonego uka
rany dostojnik ubolewał, że „książka ta jest obrzydliwa i nie powinna być tole
rowana . . .  I autora i tłumacza należałoby powiesić, bo to podżegacze i wrogowie 
ojczyzny” .

Książka wzbudziła ogromne zainteresowanie w  kręgach czytelniczych, wcho
dząc na trwałe do problematyki włościańskiej w Rosji, ale zyskała też pochwałę 
poetycką, tym ciekawszą, że wyszła ona spod pióra pańszczyźnianego chłopa-poety 
Iwana Iwanowicza W a r a k i n a. Jego Wiersze z powodu wydania książki przez 
mądrego grafa Stroynowskiego „O ugodach dziedziców z włościami”, zostały prze
słane Anastasewiczowi 2 lutego 1812 r. z prośbą o przekazanie ich polskiemu pi
sarzowi. Osobę Warakina przypomniał w interesującym artykule Mikołaj Zamków 
opublikowanym w czasopiśmie „Russkij Bibliofil’ ” , 1915, nr 6, s. 53 - 61.

Temat prawie aktualny

Prześmiewca znakomity, autor głośnej niegdyś Cymbalady, poema heroicznego 
z wypadków naszego czasu (Wrocław 1845), Aleksander Dunin B o r k o w s k i  
przedstawił w  n iej:

w  -nieładzie cały Parnas lwowski,
Niedołężności dowód i mitręgi:
Walenty Gurski, Stanisław Jaszowski,
August Kretowicz, Karpaty i Męgi,
I z nas, w kim tylko rozgorzał gniew boski,
I kto chciał sprawić publiczności cięgi,

I I najgłośniejsze głupstwa dane salwy,
Fraszki nie fraszki, z Korduby Gonsalwy.

Domyślają się Czytelnicy, że Borkowski przedstawił w  tym fragmencie całą 
plejadę lwowskich grafomanów, godnych następców osławionego księdza Baki. 
Twory poetyckie tych rymopisów już po ich wyjściu na światło dzienne okazywały 
się unikatami, jak o tym pisze świadek tamtych czasów hr. Ludwik Jabłonowski 
w swych pamiętnikach (Kraków 1963), przypominając los wymienionego w Cym~ 
oaladzie „z Korduby Gonzalwa” czyli Ludwika Zielińskiego Gonzalw z Gordowy 
czyli Zdobycie Grenady (Przemyśl 1830), w którym:

Miesiąc smutno tli,
A  wiatr wieje fu, fu, fu,
A  deszcz leje lu, lu, lu.
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Natomiast inny spośród wymienionych w  Cymhaladzie pnetów, pułkownik 
wojsk polskich z czasów Rzeczypospolitej, członek Stanów Galicyjskich od 1817 r., 
Walenty Gurski nie zasłużył na tak krzywdzące porównanie ze swymi kolegami 
ipo piórze. Cenił go Tuwim, niektóre wiersze przypomniano ostatnio z dużym za
dowoleniem czytających. Ogłoszony poniżej wiersz Księgarz i książki, zamieszczony 
w  Nowych bajkach i powieściach Walentego Curskiego (Lwów 1827) nie stracił 
mimo upływu lat na aktualności:

Widząc książki, że księgarz tylko je szykuje,
\ Wlecze z miejsca na miejsce, to znowu wyjmuje

I na inną półkę kładnie,
Jedna go zagadnie:

„Czemu przerzucasz nami, człowiecze?
Potem przedając publicznie,

Pieniądze chwytasz,
A  sam nas nigdy nie czytasz?”

Księgarz się uśmiechnąwszy, rzekł: „Co się masz pytać,
Oto lepiej przedawać książki, niźli czytać” .

Nie polecam tej zasady ani ikolegom księgarzomi, ani tym bardziej biblio
tekarzom.

Emancypacja

Podczas I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich, obradującego równolegle z II Zjazdem 
Bibliofilów w maju 1928 r. we Lwowie „Gazeta Lwowska” uczciła to ważne dla 
kultury miasta wydarzenie specjalnym numerem (nr 121), w którym ukazał się 
artykuł Janiny Królińskiej „Kobieta polska a Ossolineum”, w którym czytamy:

Choć bibliotekarstwo jest niezbyt dawno przez kobietę zdobytym terenem 
pracy, choć stawia ona na nim pierwsze dopiero kroki i napotyka nieraz wiele 
trudności — jest jednakże zawodem, odpowiadającym doskonale zdolnościom i za
miłowaniom kobiety, zawodem, w  którym może ona dobrze, chętnie i pożytecznie 
pracować.

z ŻAŁOBNEJ KARTY

TADEUSZ STANISZ (1906 - 1988)

Dnia 5 lipca 1988 roku zmarł nagle w wieku 82 lat zasłużony organizator bi
bliotekarstwa, nauczyciel, działacz społeczno-oświatowy i ruchu ludowego, były 
dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, organizator i kierownik Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej i biblioteki Studium Nauczycielskiego, pracownik naukowy 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Urodził się 21 stycznia 1906 r. w Połomi koło Strzyżowa w rodzinie chłopskiej. 
Już w czasie nauki w I Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie żył 
atmosferą przeszłości miasta i regionu, zbierając materiały do jego historii, a zwła
szcza ludzi, którzy wyszli z tej ziemi. Maturę złożył w 1924 roku i następnie w la
tach 1924 - 1929 studiował historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ja
giellońskiego w Krakowie. Pracę doktorską pt. „Maciej Drzewicki — jego życie, 
działalność kulturalna, kościelna i gospodarcza (1467 - 1535)’’, pisaną pod kierunkiem 
prof. Stanisława Kota, obronił w 1929 roku, mając pochlebne recenzje prof. Wla-
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dysława Semkowicza 1 prof, Józefa Kallenbacha. Następnie przez dwa lata był 
stypendystą Funduszu Kultury Narodowej ł w ramach prac zleconych przez Polską 
Akademię Umiejętności prowadził kwerendy archiwalne w archiwach szwajcar
skich i tureckich, poszukując poloników z XVI wieku. W latach 1931 - 1934 odbywał 
bezpłatną praktykę w III Liceum im. Jana Sobieskiego w Krakowie, którą za
kończył złożeniem egzaminu pedagogicznego na nauczyciela szkół średnich.

W roku szkolnym 1934/1935 otrzymał skierowanie do pracy w Państwowym 
Gimnazjum i Liceum w Krasnymstawie, gdzie pracował jako nauczyciel historii 
aż do wybuchu drugiej wojny światowej, równocześnie działając w Towarzystwie 
Pomocy Polonii Zagranicznej oraz prowadząc wykłady na tzw. uniwersytecie 
niedzielnym.

W latach 1939 -1941 ukrywał się, gdyż był poszukiwany przez gestapo. Jednak
2 czerwca 1942 roku został aresztowany i od listopada tego roku osadzony w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie przebywał aż do stycznia 1945 roku, Z po
wodu zbliżającego się frontu Armii Radzieckiej został wraz z innymi więźniami 
ewakuowany i pędzony pieszo mimo mrozu i niebezpieczeństwa na drogach, do 
obozu w Silomirzycach w Czechosłowacji, Dopiero z początkiem maja 1945 roku 
odzyskał wolność dzięki wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną i mógł wrócić 
do kraju. Osiadł w Rzeszowie, który w tym czasie został miastem wojewódzkim
i potrzebował wykształconej kadry do tworzenia podstaw systemu oświaty. Już
1 czerwca 1945 roku, w kilkanaście dni po odzyskaniu wolności, podjął pracę przy 
organizowaniu Centralnej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie, pełniąc równo
cześnie funkcję kierownika referatu bibliotek i wizytatora bibliotek szkolnych 
oraz redagując „Dziennik Urzędowy KOS” . Aktywnie włączył się w nurt przemiaa
i odbudowy. W listopadzie 1945 roku był jednym z współtwórców Towarzystwa 
Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie, w którym piastował funkcję przewodni
czącego Sekcji Historycznej, a także wszedł w skład Zarządu tego Towarzystwa. 
W 1951 roku na własną prośbę przeszedł do pracy w nowo powstałym Wydziale 
Kultury Prezydium WRN w Rzeszowie, gdzie zajął się organizacją sieci bibliotek 
publicznych powołanych przez Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblio
tecznymi. W latach 1951 - 1955 był kierownikiem Samodzielnego Referatu Biblio
tek przy Wydziale Kultury PWRN. Pod jego kierunkiem zostały zorganizowane
1 rozbudowane podstawowe sieci i struktury bibliotek publicznych w wojewódz
twie rzeszowskim, a zwłaszcza powstała i ukształtowała się Wojewódzka Biblio
teka Publiczna w Rzeszowie, (której w latach 1955 -56 był dyrektorem), sieć bi
bliotek powiatowych i miejskich, gminnych oraz punktów bibliotecznych. Zapo
czątkował również organizację sieci bibliotek gromadzkich, rozwinął ich księgo
zbiory i wzbogacił formy pracy. Był inicjatorem i popularyzatorem działalności 
oświatowej i kulturalnej bibliotek, akcji czytelniczych, a zwłaszcza organizowania 
spotkań 2 pisarzami, twórcami i artystami w bibliotekach województwa rzeszow
skiego.

Dużo efektywnego wysiłku włożył w kształcenie kadry bibliotekarskiej w wo
jewództwie rzeszowskim, organizując różnego rodzaju kursy, konferencje kwali
fikacyjne, narady robocze. Tworzył i szkolił kadrę społecznych organizatorów czy
telnictwa pracujących w punktach bibliotecznych. Prowadził też działalność na 
rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa wśród szerokich kręgów społeczeń
stwa, a zwłaszcza w środowisku wiejskim i robotniczym, brał udział w akcji walki
2 analfabetyzmem, był żarliwym propagatorem i popularyzatorem wiedzy i oświa
ty, działając aktywnie w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, wygłaszając wiele 
odczytów i organizując szereg spotkań. Przez ten czas wykładał w Państwowym 
Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Punkcie Konsultacyjnym 
w Rzeszowie przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Od 1 września 1955 roku związał się ze Studium Nauczycielskim, gdzie zaczął 
organizować bibliotekę, pełniąc równocześnie funkcję wykładowcy. Gdy w 1963 roku 
na bazie' SN powstało Terenowe Studium Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedago
gicznej, a następnie od 1965 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna, związał się na stałe
2 kształceniem nauczycieli. Przez wiele lat sprawował funkcję dziekana ds. Studium 
dla Pracujących Wydziału Filologicznego, pełniąc jednocześnie rolę przewodniczą
cego Senackiej Komisji Bibliotecznej i wspomagając tworzącą się Bibliotekę Głów
ną WSP. Był tej placówki nie tylko serdecznym przyjacielem i doradcą, ale też 
włączał się do efektywnej pracy bibliotecznej, a także wspomógł jej zbiory wie
loma cennymi darami książek, niezbędnych w procesie naukowo-dydaktycznym. 
W 1976 roku odszedł na emeryturę, która nie zakończyła jego aktywności spo
łecznej i oświatowej. Jako były więzień Oświęcimia działał w  Związku Bojowni
ków o Wolność i Demokrację i był członkiem jego Rady Naczelnej; był człon-

47



kiem Komisji Ośwlały i Kultury WRN w  Rzeszowie, współpracował aktywnie 
w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, pełniąc odpowiedzialne funkcje w Zarządzie 
Wojewódzkim (wiceprzewodniczący) i Zarządzie Głównym (członek). Był także 
wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycz
nego. Bywał często zapraszany na spotkania i prelekcje zarówno na temat warun
ków życia w obozie zagłady w Oświęcimiu, jak również na temat znanych pisarzy, 
twórców i naukowców wjrwodzących się z Rzeszowszczyzny. Był wybitnym znawcą
i popularyzatorem przeszłości Ziemi Rzeszowskiej, bardzo przywiązany do tego 
regionu i z wielką dumą i satysfakcją w wielu artykułach (ponad 100), audycjach 
radiowych, odczytach i prelekgjach, popularyzował sylwetki ludzi tej aiemi, bądź 
w jakikolwiek inny sposób związanych z Polską południowo-wschodnią. Przez wiele 
lat prowadził w  „Nowinach Rzeszowskich” cykl artykułów pt. „Wyszli z Ziemi 
Rzeszowskiej”, popularyzując szczególnie dorobek pisarzy, literatów i naukowców. 
Osobną kartę stanowi jego działalność w ruchu ludowym, w Zjednoczonym Stron
nictwie Ludowym, gdzie występował jako żarliwy patriota i orędownik spraw wsi
i klasy chłopskiej.

Wiele pisał i publikował na łamach prasy regionalnej, a także fachowej — 
bibliotekarskiej, głównie na łamach „Bibliotekarza”, dzieląc się swoimi doświad
czeniami z zakresu czytelnid;wa i form pracy z czytelnikiem.

Za swoją działalność społeczną, pracę zawodową, oświatową, kulturalną i nau
kowo-dydaktyczną został odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Medalem X-lecia PRL oraz licznymi odznaczeniami, jak np.: Zasłużony 
Działacz Kultury, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego i licznymi wyróż
nieniami i nagrodami. Został też wpisany do Honorowej Księgi Ludzi Zasłużonych 
dla Województwa Rzeszowskiego i do Honorowej KLsięgi Ludzii Zasłużonych dla 
Miasta Krakowa,

Napisał m. In.: Dzieje Koła Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego (1892- 
-1927). W : Wspomnienia z życia i działalności Koła Historyków UJ w latach 1892-
- 1927. Kraków 1928; Antoni Muchliński — orientalista polski 1808-1877. W: „Rocz
nik Tatarski” . T, 2, Zamość 1935; Portrety (wybitnych pisarzy, twórców i naukow
ców Ziemi Rzeszowskiej). Rzeszów 1973; Wybitne postacie Rzeszowszczyzny. Rze
szów 1984 i wiele innych.

Oprać, na podstawie archiwum rodzinnego oraz publikacji: A. Rząsa; Pedagog — dzia
łacz społeczny. „Nowa Szkoła” 1981 nr 3 s. 120 -121; J. Grygiel: Tadeusz Stanisz (Wspomnie
nie pośmiertne). „Widnokrąg 1938 nr nr 29 (19 VI) s. 1; W. Kazior: Studium Nauczycielskie 
w Rzeszowie W: Rocznik Województwa Rzeszowskiego. R. 4: Za lata 1962 - 1963. Rzeszów 
1965 s. 98 - 106; F. Świder: Biblioteki pedagogiczne województwa rzeszowskiego w  latach 1944 -
-  1963. Tamże, s. 149 -150; nekrologi „Nowiny” (Rzeszów) 1988 nr 157 -159.

Oprać. Zofia SOKÓŁ
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