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WITA SZULC

PREFERENCJE CZYTELNICZE CHORYCH 
Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU

Wstęp

Publikacje na temat czytelnictwa chorych obracają się głównie wokół zagadnie
nia: co 1 w jakim celu terapeutycznym chorzy czytać powanni, natomiast faktyczne 
preferencje tej kategorii czytelników pozostają jakby poza nawiasem zainteresowań 

■ naukowców ^
Celem badań zreferowanych w niniejszym artykule było stwierdzenie, jakie 

miejsce w zyciu osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, wśród innych 
sposobów spędzania wolnego czasu, zajmuje czytelnictwo i czy dysfunkcja narządu 
ruchu ma wpływ na wybory i preferencje czytelnicze.

Charakterystyka badanej populacji

Badaniem, przeprowadzonym w roku 
1987, objęto dwie grupy pacjentów: 
pierwszą stanowili chorzy hospitalizowa
ni w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji 
Akademii Medycznej w Poznaniu (50 
osób), drugą uczestnicy obozu rehabili

tacyjnego w Krynicy Morskiej, rekrutu
jący się spośród pracowników Zakładów 
Mechanicznych ' „Zamech” w Elblągu, 
cierpiący na schorzenia narządu ruchu 
(90 osób).

Grupa I Grupa II

Płeć
 ̂ Kobiety 620/o 440/0 '

Mężczyźni 380/o 56«/o 1
Wiek

: Średnia wieku 42 lata 47 lat
Zatrudnienie

' Osoby pracujące 42«/o 80‘'^
Renciści, emeryci 58«/o 20«/o
Wykształcenie — poziom

! podstawowe 18«/o i 8«/o
zasadnicze zawodowe 20“/o i 27®/o
średnie 54»/o ! 47«/o
wyższe 8«/o I 8O/0
Wykształcenie — kierunek
ogólne 60“/o 15«/o
ekonomiczne 22»/o 10®/o
techniczne 8»/o 1 70®/o

_humanistyczne 10»/o 1
• vr / w .
5«/o !

Uwaga: wszystkie dane, dla lepszego porównania, przeliczone zostały na procenty.

Z porównania obu grup wynika, że 
w pierwszej przeważają kobiety (62®/o 
wobec 44®/a), renciści i emeryci (58®/o 
wobec 20*/#), osoby o niższym poziomie 
wykształcenia (więcej osób o wykształ
ceniu tylko podstawowym, mniej o wy
kształceniu wyższym), o kierunku ogól

nym, w  drugiej grupie dominują osoby 
pracujące o wykształceniu technicznym.

Dla 20®/o chorych hospitalizowanych 
był to pierwszy pobyt w szpitalu, dla 
60®/o uczestników obozu był to pierwszy 
pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym. Żad
na z badanych osób nie zetknęła się 
nigdy z biblioterapią.



Czytelnictwo na tle innych form uczestnictwa w kulturze

Widomym znakiem akceptacji aktu
alnego stanu zdrowia jest czynna posta
wa wobec świata, uczestnictwo w świa
cie kultury poprzez urzeczywistnianie 
wartości. Znajduje ono swój wewnętrz
ny wyraz w  dążeniu do wartości prze
kraczających wymiar doraźnego życia. 
Jak pisze Kazimierz Dąbrowski Nasze 
ludzkie nienasycenie, wyobraźnia, tę
sknota za czymś więcej niż znajdujemy 
wewnątrz siebie wyrywa nas z bierności 
skłaniając do czynu. Jest to bardzo waż
ne, bowiem nie zawsze jest nam dam 
zaczynać od początku, nie można więc 
nie wykorzystać czasu teraźniejszego — 
czasu choroby”

Dysfimkcja narządu ruchu u chorych 
hospitalizowanych miała poważniejszy 
charalcter i w  sposób bardziej radykal
ny wpłynęła na konieczność zmiany try
bu życia niż to miało miejsce w  wypad
ku uczestników obozu rehabilitacyjnego, 
w związku z czym kierując pytania do 
tej grupy badanych osób, proszono o 
uwzględnienie- stanu przed i po wystą
pieniu dysfunkcji.

Na pytanie: „Co Pan (i) najczęściej 
robi w czasie wolnym (proszę wjrmie- 
nić jedną, najchętniej wybieraną formę 
spędzania wolnego czasu)” , otrzymano 
odpowiedzi;

Grupa I Grupa II
przed wystąpieniem dysfunkcji

a) oglądanie telewizji 30®/o;
b) słuchanie radia 4®/o
c) czytanie prasy 24®/a
d) czjrtanie książek 14®/o
e) chodzenie do kina 2®/o
f) chodzenie do teatru —
g) hobby 40/0
h) uprawa działki 6®/o
i) spacery 6P/0 
j) ćwiczenia fizyczne 10”/o

iooVo

po wystąpieniu 
dysfunkcji 

34«/o 
6«/q 

18“/o 
14«/o

2«/o
6O/0

20«/o
lOOO/o

28,5«/o

220/0
18»/o

3«/o
7,5«/o

14,5«/o
2«/e
4,5«/6

lOOO/o

Dysfunkcja narządu ruchu v/ I gru
pie spowodowała: wzrost oglądalności 
telewizji, co i tak było dominującjTn 
sposobem spędzania wolnego czasu, spa
dek czytelnictwa prasy, uprawiania hob
by, natomiast wzrost uprawiania ćwi
czeń fizycznych, co niewątpliwie wiąże 
się z rehabilitacyjnym charakterem tych 
ćwiczeń. Czytelnictwo książek pozosta
ło na tym samym poziomie (14‘'/o). 
W I I  grupie daje się zauważyć większą 
różnorodność sposobów spędzania wol
nego czasu. Ewidentnie mniejszy pro
cent osób uprawia ćwiczenia fizyczne 
(4,5«/o wobec 20»/o w  I grupie), ale wię
cej jest amatorów działki, której upra

wianie również łączy się z wysiłkiem 
fizycznjTtn. Również większy jest ^pro
cent czytelników gazet (22®/o wobec I 8V0) 
i książek (18®/o wobec 14®/(>). Większej 
liczby czytelników w  II grupie nie moż
na jednak wytłumaczyć większą spraw
nością fizyczną tej grupy osób. Jakość 
potrzeb czytelniczych jednostki zależy od 
życia kulturalnego całego społeczeństwa, 
a więc od tradycji środowiska, stanu 
oświaty, wzorów kulturalnych, autory
tetów intelektualnych i obyczaj ówych 
Proces uczestnictwa w kulturze drogą 
czytelnictwa jest bardzo złożony, a od
biór identycznych treści jest zmienny.

Aktywność czytelnicza — natężenie motywacji czytelniczych

Motywacje czytelnicze zawierają ele
menty świadczące o przyczynach a talcże 
oczekiwaniach określonego typu satys
fakcji w wyniku lektury. Przeważająca 
część motywów nie ma charakteru zwer
balizowanego, to znaczy nie jest uzasad
niona ani uświadomiona. Sięga się wte
dy po książkę bez dawania sobie odpo
wiedzi, dlaczego chce się czytać akurat 
tę książkę a nie inną. Można założyć, że 
respondenci bardziej wyrobieni czytel-

niczo będą formułować motywy w kate
goriach ścisłych, natomiast mniej wyro
bieni będą werbalizować motywy w ka
tegoriach ogólnikowych, np. czytam, bo 
lubię.

Z teoretycznego punktu widzenia mo
tywacje czytelnicze rozpatrjrwać moż
na przynajmniej w trzech aspektach:
1) siła (natężenie)
2) kierunek
3) rodzaj



Wskaźnikiem siły (natężenia) moty
wacji czytelniczych jest liczba książek 
przeczytanych w  ostatnim czasie. Inter
pretacja tego wskaźnika opiera się na 
założeniu, iż silniejsze motywacje czy
telnicze determinują częstsze czytanie 
książek w określonym czasie i na od
wrót, słabsze motjrwacje czytelnicze po
wodują, że w  tym samym czasie czy
telnictwo jest rzadsze. Każdy człowiek 
dokonuje codziennie mniej lub bardziej 
świadomego wyboru zajęć. Miejsce czy
telnictwa książek w codziennym reper
tuarze zajęć jest więc wskaźnikiem siły 
motywacji c^telniczych.

Wskaźniki, za pomocą których moż
na obserwować kierunek motywacji czy- 
telnic^ch są dość zróżnicowane. Jednym 
z możliwych a zarazem najczęściej sto
sowanych w praktyce badawczej roz
wiązań jest badanie preferencji czytel
niczych, czyli analiza rozkładu wyborów 
czytelniczych w odniesieniu do autorów 
i tytułów lub też typów literatury.

Próby określenia rodzaju motj^vacji 
towarzyszących określonemu rodzajowi 
cz3i«lnictwa powinny być — jak się 
wydaje — dedukowane z pojawiających 
się potrzeb czytelniczych. Zatern naćislc

powinien być położony przede wszyst
kim na możliwie dokładne identyfiko
wanie rodzajów potrzeb czytelniczycli 
funkcjonujących w  społeczeństwie

Jeśli przyjmie się założenie, iż czę
stotliwość czytania książek stanowić 
może wskaźnik siły motywacji czytelni
czej to w konsekwencji różne stopnie 
częstości sięgania po książkę można" in
terpretować jako różnice w  natężeniu 
motjrwacji czytelniczych. Opierając się 
na badaniach Instytutu Książki i Czy
telnictwa Biblioteki Narodowej założono, 
że czytelnikiem jest osoba czytająca 
przynajmniej jedną książkę w ciągu 
dwóch miesięcy. W celu uproszczenia 
dalszej analizy przyjęto, że osoby, które 
w  ciągu ostatniego roku nie przeczyta
ły ani jednej Icsiążki, charakteryzują się 
brakiem motjrwacji czytelniczych, osoby 
które przeczytały 1 - 6  książek charak- 
terjrzują się słabymi motywacjami czy
telniczymi, osob;/, które przeczytały 6 -
- 24 książek prezentują średnie mot̂ -̂ wa- 
cje czytelnicze, zaś osoby, które przfr:jy- 
tały 25 lub więcej książek charaktery
zują się silnymi motyvi^acjami czytelni
czymi.

Częstotliwość czytania książek jako wskaźnik motywacji czytelniczych

Częstotliwość czytania książek
O ksią^k w roku

6 książek w roku
7-24 książek w  roku
25 i więcej feiążek w roku"

Skala motyu'-acji czytelń i czy ch 
brak motywacji
słabe motywacje 
średnie mot ’̂w^acje
silne motywacje

Zestawienie procentowe poziomu motywacji czytelniczych pacjentów 
przed i po, wystąpieniu dysfunkcji narządu ruchu

Skala motywacji czytelniczych

brak motywacji czytelnkzych 
słabe motywacje czj^elnicze

i^rednie motywacje czytelnicze 
I silne motywacje czytelnicze

Przed wystą
pieniem dys

funkcji
I 6O/0

_36»/o

“ 2«/o

Po wystąpieniu 
_  dysfunkcji 
Grupa I ' Grupa II 

14«/o ' ’ 12«/o _
34»/o ....48̂ /o  ̂ ~

~52«/o
2''/o

350/ft
“50/0"

Analiza powyższego zestawienia do
wodzi, że nie ma istotnej zależności mię
dzy poziomem motywacji czytelniczych 
a stanem zdrowia. Dysfunkcja narządu 
ruchu spowodowała nieznaczny wzrost 
średnich motsrwacji czytelniczych. W obu 
grupach przeważają czytelnicy o słabych 
1 średnich motywacjach czytelniczych. 
Nieco wyższy procent silnych motywa
cji czytelniczych daje się zauważyć w II 
grupie, gdzie jest wyższy poziom wy
kształcenia i większa aktywność zawo
dowa. Zwraca uwagę wysoki w obu

grupach procent osób nie wykazujących 
motywacji czytelniczych (14®/o i

Wywiad uzupełniający wśród pacjen
tów I grupy ujay/nił, że czytanie nąleży 
do ulubionych czynności osób z ciężkimi 
dysfunkcjami narządu ruchu (uzależnio
nych lokomocyjnie). Zaobserwowano po
nadto, że wśród osób, u których wystą
pił brak motjrwacji czytelniczych, bądź 
były one słabe, największy zasięg ma 
oglądanie telewizji, słuchanie radia a na
stępnie czytanie prasy. Natomiast wśród 
respondentów z silnymi i średnimi mo-

5



tywacjami czytelniczymi kolejność ta jest 
odwrotna.

W obu grupach czytelnictwo prasy 
ma większy zasięg niż czytelnictwo ksią
żek (18®/o wobec 14®/o i 22»/o wobec 18°/o).

Fakt ten można tłumaczyć tym, że ga
zety codzienne i czasopisma ilustrowa
ne są najłatwiejszą w  odbiorze formą 
słowa drukowanego, są „wszechobecne” 
i tańsze.

Kierunek motywacji czytelniczych

Chcąc zbadać preferencje czytelnicze 
osób z dysfunkcją narządu ruchu prze
analizowano ich odpowiedzi na pytanie: 
„O jakiej treści książki i czasopisma 
najchętniej Pan (i) czytał (ą) przed wy
stąpieniem choroby i po wystąpieniu 
dysfunkcji?”

W celu weryfikacji hipotezy o zależ

ności motywacji czytelniczych od steinu 
zdrowia dokonano zestawienia wymie
nionej w ankiecie problematyki biorąc 
pod uwagę kryterium częstości czytania 
książek i czasopism o określonej proble
matyce przed zachorowaniem (wypad
kiem) i po wystąpieniu dysfunkcji na
rządu ruchu.

Kierunek motywacji czytelniczych przed wystąpieniem dysfunkcji

Preferowana problematyka
społeczno-obyczajowa _________
historyczno-polityczna
sportowa _____________
r e H g i jn a ____________________ .
przyrodnicżo-geograficzna____
kulturalna
zawodowa ____
gospodarcza_ ______
fantastyczno-naukowa 
m e d y c z n a __________________

Miejsce
1
2 _  _

3
4

6
7 ’

9
10

Kierunek motywacji czytelniczych chorych z dysfunkcją narządu ruchu

Preferowana problematyka

fantastyczno-naukowa
gospodarcza
historyczno-polityczna
kulturalna
m ed yczn a___ , ______
przyrodniczo-geograficzna
religijna __
społeczno-obyczajowa
sportowa
zawodowa

Miejsce 
Grupa I : Grupa 

i  5
II

10
9„4 ĵ O

2

Porównanie preferencji czytelniczych 
przed i po wystąpieniu dysfunkcji na
rządu ruchu dowodzi- wzrostu zaintere
sowania literaturą religijną (przesunię
cie z pozycji 4 na 2) oraz medyczną

(przesunięcie z pozycji 10 na 7). U uczest
ników obozu rehabilitacyjnego literatu
ra medyczna zajmuje podobną pozycję 
(6), zainteresowanie literaturą religijną 
jest mniejsze (7 miejsce).

Identyfikacja potrzeb zaspokajanych drogą lektury

Na podstawie dotychczasowych usta
leń i badań empirycznych można stwier
dzić, że czytelnictwo książek najczęściej 
zaspokaja następujące typy potrzeb:

1) estetyczne
2) tożsamości
3) wzorów zachowań
4) informacji o świecie zewnętrznym
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5) akceptacji społecznej
6) kompensacji
7) rozrjrwki

Realizacja wyżej wymienionych po
trzeb może być dla osób poszkodowa
nych na zdrowiu jednym z czynników 
wzmacniających motywację do leczenia 
i rehabilitacji. Czytanie literatury pięk
nej i prasy rozładowuje napięcia i stre
sy towarzyszące chorobie, łagodzi depre
sję, mobilizuje do wysiłku, przywraca 
sens ludzkiemu istnieniu, wypełnia wol
ny czas, dodaje sił i otuchy rekonwale
scentom

Chcąc wyodrębnić dominujące typy 
potrzeb zaspokajanych poprzez czytel
nictwo sformułowano 7 twierdzeń, za
wierających symptomy wymienionych 
wyżej potrzeb, prosząc respondentów
o wybranie tylko jednej, dominującej 
w ich wypadku motywacji czytelniczej.
1. Zwracam uwagę na język, kompozy

cję utworu, opisy przyrody.
2. Szukam w literaturze bohaterów po

dobnych do mnie.
3. Szukam w literaturze odpowiedzi na 

pytanie: jak żyć? Interesują mnie po
stawy bohaterów w różnych sy
tuacjach życiowych.

4. Czytiam z ciekawości, dla zdobycia 
różnych informacji.

5. Uważam, że należy (wypada) czytać.
6. Pasjonują mnie niezwykłe “przeżycia 

bohaterów literackich.
7. Czytam dla rozrywki.

W3T'óżniając powyższe potrzeby kie
rowano się następującymi założeniami: 
osoby z dysfunkcją narządu ruchu mają 
ograniczone możliwości zaspokajania 
wielu potrzeb — np. trudniej im zaspo
kajać potrzeby estetyczne (piękna, har
monii) poprzez oglądanie wystaw ma
larskich, uczestniczenie w koncertach, 
wycieczkach krajoznawczych, natomiast 
mogą je bez trudu zaspokajać poprzez 
czytanie literatury pięknej; podobnie jest 
z potrzebą rozrywki.

Potrzćba tożsamości a zarazem iden
tyfikacji, poczucia prz3oiależności do gru
py (afiliacji), potrzeba rodząca się z oba

wy przed samotnością i wyobcowaniem 
(alienacją) może się realizować jako j)o- 
trzeba poszukiwania zdarzeń, losów ży
ciowych, postaw i poglądów bohaterów 
literackich identycznych lub przynaj
mniej podobnych do postawy i biografii 
czytelnika.

Potrzeba wzorów zachowań wynika 
z faktu, że jednostka mniej lub bardziej 
świadomie orientuje swoje zachowanie 
na atrakcyjne dla niej z jakichś wzglę
dów zachowania innych osób. Droga mię
dzy postrzeganiem a modyfikacją zacho
wania jest jednak dość długa.

Potrzeba akceptacji społecznej jest 
czjmnikiem, który powoduje, że czytel
nictwo określonych książek jest w  pew
nych grupach społecznych oceniane w  
sposób wartościujący. Oznacza to, że czy
telnictwo^ pewnych tytułów czy typów 
książek rńa charakter prestiżowotwórczy, 
natomiast czytanie innych książek stano
wi czynnik sprzyjający degradacji w 
ocenie grupy odniesienia jednostki, ina
czej mówiąc jest negatsnvnie oceniane 
przez tę grupę. Odczuwanie potrzeby 
akceptacji społecznej zmusza niejako 
jednostkę do czytania książek narzuco
nych przez standardy grupowe.

Potrzebę kompensacji określić można 
jako potrzebę rozładowania pełnego lub 
częściowego napięć spowodowanych przez 
postrzeganie określonych norm społecz
nych bądź napięć wywołanych przez roz- 
dźwięk pom i^zy uznanym a realizowa
nym stylem życia. Mamy tu do czynie
nia z pewną formą ucieczki w  świat 
urojony, którą w  sposób wręcz idealny 
umożliwia literatura^.

Udzielenia odpowiedzi dotyczącej do
minującej motywacji czytelniczej odmó
wiło 16®/o badanych z I grupy, twier
dząc, że nie lubią czytać oraz 7“/o bada
nych z II grupy, mWiąc, że nie mają 
czasu na czytanie lub że nie lubią czy
tać. Zebrano łącznie 125 odpowiedzi 
z obu grup, które w  zestawieniu pro
centowym dają następujący obraz po
trzeb zaspokajanych drogą lektury.

Rodzaj potrzeb (y)
estetyczne 
tożsamości 
Avzorów zachowań 
informacji o świecie zewnętrznym 
akceptacji społecznej 
kompensacji 
rozrywki

Częstotsiwość w procentach

5
8

32̂

25
35

Z przedstawionego zestawienia wyni
ka, że czytelnictwo zaspokaja przede 
wszystkim dwa typy potrzeb: informacji 
(32®/o) i rozrywki (35®/o), a następnie 
kompensacji (25®/o). W  nikłym stopniu

zaspokaja potrzebę tożsamości i wzorów 
zachowań (5®/o i ^/o), natomiast potrze
by estetyczne i akceptacji społecznej nie 
są zaspokajane drogą lektury.



Wnioski

1. Nie stwierdzono wpływu dysfunkcji 
narządu ruchu na natężenie motywa
cji czytelniczych.

2. Pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu 
preferują literaturę o problematyce 
społeczno-obyczajowej, przyrodniczo- 
-geograficznej i historyczno-politycz- 
nej, w  dalszej kolejności religijnej 
i medycznej.

S.

4.

Poprzez lekturę zaspokajane są prze
de wszystkim potrzeby rozrywki, in
formacji i kompensacji.
Konieczne jest zainteresowanie cho
rych z ds^sfunkcją narządu ruchu 
książkami dostosowanymi do rodzaju 
ich schorzenia, czym winny zająć się 
biblioteki szpitalne.

Przypisy: ,

1 P ł c h a 1 s k i A., W  obszernej monografii pt. Aktywność kulturalna osób niepeł
nosprawnych (w porównaniu z pełnosprawnymi). Warszawa 1984, przedstawia zagadnienie czy
telnictwa w kategoriach statystycznych, na tle innych zainteresowań kulturalnych osób nie
pełnosprawnych, nie poświęcając uwagi analizie treści książek; czytanych przez te osoby.

^ D ą b r o w s k i  K., Zdrowie psychiczne. Warszawa 1985.
‘ W a l e n t y n o w i c z  M., Podstawy czytelnictwa powszechnego. Wrocław—Warszawa— 

Kraków 1970.
‘ G o s t y ń s k a  D., Terapia czytelnicza jako jedna z metod psychoterapii kliiicznej. 

„Szpitalnictwo Polskie”, 1975, 10, (4), 183 - 186.

JÓZEF SZOCKI

KU UWADZE PISZĄCYCH KONSPEKTY 
LEKCJI BIBLIOTECZNYCH
(np. na temat opisu bibliograficznego)

Każdy konspekt lekcji bibliotecznej 
to tylko forma, w jakiej przejawia się 
treść nauczania — przedmiot nauczania. 
Przed zbudowaniem konspektu lekcji bi
bliotecznej musi być przeprowadzona 
szczegółowa analiza treści nauczania za
wartej w programie.

Pojęcie „struktura treści nauczania” 
rozumiem jako zbiór podstawowych ele
mentów tej treści i relacje między tymi 
elementami. Ponieważ .treść nauczania 
stanowi złożony układ obejmujący opi
sy faktów, pojęć, zasad, a także uwzględ

niający stosowanie wiadomości w prak
tyce (umiejętności) — wzajemnie ze sobą 
powiązanych i także na siebie wpływa
jących — przeto w treści nauczania, np. 
opisu bibliograficznego (będziemy ni
niejsze uwagi odnosić do tego tematu, 
aby przez egzemplifikację jaśniej przed
stawić problem analizy i strukturyzacji 
treści nauczania) można wyszczególnić 
stosowane w nim struktury faktów, po
jęć i zasad oraz czynno'ści polegające na 
ich sporządzaniu.

Do faktów zaliczymy różnego rodzaju



zjawiska i procesy. Na przykład faktem 
w odniesieniu do opisu bibliograficzne
go jest liczba określonych elementów 
i znaków umownych, składających się 
na ten opis. Faktem jest, że opis spo
rządzany według PN-82/N-01152 różni 
się od opisu według PN-73/N-01152. Fak
tem jest też to, że opis bibliograficzny, 
opracowany według PN-82/N-01152, sto
sowany jest w bibliografiach, opisach 
katalogowych i opracowaniach dokumen
tacyjnych.

Pojęcia (znaczenie nazw, słów, zwro
tów językowych) w treści nąuczania opi
su bibliograficznego dotyczą:

— elementów budowy książki (np. 
karta tytułowa, metryka książki i in.);

— elementów i znaków umownych 
występujących w opisie (np. tytuł właś
ciwy, oznaczenie odpowiedzialności, 
oznacżenie wydania i in.);

— stref opisu (np. strefa tytułowa 
i oznaczenia odpowiedzialności, strefa 
wydania, strefa adresu wydawniczego 
i in.);

— rodzajów opisu (np. opis bibliogra
ficzny, opis katalogowy);

— jednostek opisu (np. książka jed
notomowa, książka wielotomowa i in.);

— stopni szczegółowości opisu (np. 
opis pierwszego, drugiego czy trzeciego 
stopniła szczegółowości).

Zasady wjrzuaczają związki między 
faktami lub pojęciami. W treści naucza
nia opisu bibliograficznego daje się wy
szczególnić zasady stosowania określo
nych elementów i znaków umownych w 
tym opisie (w zależności od stopni jego 
szczegółowości, rodzaju lub fragmeijtu 
książki jednotomowej lub tomu książki 
wielotomowej), zasady przestankowania 
i stosowania skrótów, zasady dotyczące 
podstawy opisu, źródeł danych do opisu, 
języka i alfabetu używanego w opisach, 
formy gramatycznej i ortografii, wresz
cie prostowania i wyjaśniania danych 
w opisach.

Wiedzę dotyczącą opisu bibliograficz
nego można podzielić na pięć następują
cych działów treściowych:

1) pojęcie i funkcja opisu bibliogra
ficznego (i katalogowego) w  świetle 
PN-82/N-01152,

2) określenia stosowane w  normie,
3) zasady obowiązujące w  opisach 

bibliograficznych,
4) szczegółowa charakterystyka stref, 

elernentów i znaków umownych opisu bi
bliograficznego pierwszego i drugiego 
stopnia szczegółowości,

5) budowa opisu bibliograficznego 
pierwszego i drugiego stopnia szczegóło
wości (z zastosowaniem tego ostatniego 
op’isu do opisu katalogowego).

Do działu pierwszego zaliczono okreś
lenia pojęć opisu bibliograficznego i opi

su katalogowego, prezentację normy 
PN-82/N-01152, opartej na zasadach mię
dzynarodowego znormalizowanego opisu 
bibliograficznego — International Stan
dard Bibliographic Description (ISBD), 
informację, gdzie jest obowiązkowo sto
sowana ta norma (bibliografie, katalogi 
biblioteczne i opracowania dokumenta
cyjne), gdzie zalecana (kartoteki zagad- 
nieniowe, bazy danych komputerowych, 
spisy publikacji), a gdzie nie może być 
stosowana (opisy przeznaczone do przy
pisów bibliograficznych, bibliografie za
łącznikowe i informacje bibliograficzne 
uwzględnione w tekstach dokumentów), 
porównania między PN-73/N-01182 a 
PN-82/N-01152 pod względem ilości 
i nazw elementów wchodzących na ca
łość opisu bibliograficznego.

W drugim dziale umieszczono okreś
lenia następujących pojęć: książki, au
tora, tytułu, tytułu równoległego, tytu
łu właściwego, dodatku do tytułu, do
kumentu towarzyszącego, głównej stro
ny tytułowej, ilustracji, instytucji spraw
czej, karty tytułowej, metryki książki, 
oznaczenia odpowiedzialności, serii 
i podserii, preliminariów, strony redak
cyjnej, substytutu strony tytułowej, ta
beli, tablicy, teki i współtwórcy.

W trzecim dziale mieści się wiedza
0 jednostkach opisu bibliograficznego
1 opisu katalogowego, wykaz elementów 
opisu i znaków umownych stosowanych 
w opisach, wyjaśnienie stopni szczegó
łowości opisu, zasady stosowania znaków 
umownych i przestankowania w opisach, 
wiedza o podstawie opisu i źródłach 
danych do niego, informacja o języku 
i alfabecie oraz formie gramatycznej 
i ortografii używanych w opisach, o sto
sowaniu skrótów, prostowaniu i wyjaś
nianiu danych w opisach.

W czwartym dziale zawarta jest cha
rakterystyka następujących stref i ele
mentów (również znaków umownych), 
także wiedza, jak się je formułuje:

1) strefa tytułu i oznaczenia odpo
wiedzialności (tytuł właściwy, dodatek 
do tytułu, pierwsze oznaczenie odpowie
dzialności, następne oznaczenie odpowie
dzialności) ;

2) strefa wydania (oznaczenie wyda
nia, pierwsze oznaczenie odpowiedzial
ności dotyczące wydania);

3) strefa adresu wydawniczego (miej
sce wydania, nazwa wydawcy, data wy
dania) ;

4) strefa opisu fizycznego (określenie 
formy książki i/lub objętość, oznaczenie 
ihistracji, format, oznaczenie dokumen- 
tH towar^szącego);

5) strefa serii (tytuł serii, ISSN serii, 
numeracja w  obrębie serii, oznaczenie 
i/lub tytuł podserii, ISSN podserii, nu
meracja w  obrębie podserii);
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6) strefa uwag;
7) strefa ISBN.
Na piąty dział składają się wzory 

i przykłady opisów bibliograficznych 
pierwszego i drugiego stopnia szczegóło
wości książki jednotomowej, jej frag
mentu i oddzielnej pracy w  niej opu
blikowanej, książki wielotomowej, tomu 
książki wielotomowej, fragmentu i od
dzielnej pracy opublikowanej v/ tomie 
książki wielotomowej. Zaliczono do tego 
działu również wiedzę o stosowaniu opi
su bibliograficznego drugiego stopnia 
szczegółowości do opisu katalogowego.

Procedura zastosowana w  struktury- 
zacji treści nauczania opisu bibliogra
ficznego obejmuje:

— ustalenie celów nauczania,
— wybór elementów treści nauczania 

opisu,
— wyznaczenie relacji między tymi 

elementami,
— strukturowe przedstawienie treści.
Cele kształcenia i wychowania to fi

nalny efekt, jaki pragniemy osiągnąć 
w  trakcie nauczania lub uczenia się. Są 
one formułowane zwykle już w założe
niach programowych kształcenia. Nazy
wamy je naczelnymi lub ogólnymi. Ce
lem naczelnym, jaki przyjmuje się w 
nauczaniu opisu bibliograficznego pierw
szego i drugiego stopnia szczegółowości 
książki wydanej po 1800 r., stało się po
znanie przez słuchaczy tego opisu i umie
jętne jego stosowanie zarówno w zesta
wieniach bibliograficznych, jak i w  ka
talogach bibliotecznych, utrwalenie za
sad racjonalnego i oszczędnego gospo
darowania czasem przy budowaniu opi
su bibliograficznego i katalogowego.

Cały proces nauczania, jak wiadomo, 
składa się z etapów pośrednich, z których 
każdy wiedzie do osiągnięcia wyniku f i

nalnego. Dlatego też, obok celu naczel
nego, można wyróżnić cele pośrednie lub 
operacyjne, które znajdują swoje odbi
cie w  treściach kształcenia i wychowa
nia, a na które składają się wiadomości 
i umiejętności.

O ile cel ogólny pojmujemy jako 
określony rezultat nauczania mierzony 
aktami uczenia się i opisujemy go no
wą wiedzą, umiejętnościami, jakie słu
chacze powinni zdobyć w  czasie nauki, 
to cel operacyjny jest wyrażany w po
staci zachowania, jakie powinni oni 
przejawiać podczas zajęć. Ponadto cel 
operacyjny, aby być użyteczny, musi:
a) służyć jako wskazówka przy naucza
niu, b) dostarczać kryterium do oceny 
postępowania i c) dostarczać kryterium 
do oceny samego zakresu nauczania na 
kursie.

Cele ogólne i operacyjne, jako cele 
dydaktyczno-wychowawcze, są odpowied
nio zgrupowane i wzajemnie powiązane. 
Takie uporządkowanie umożliwiło nam 
wykrycie w nauczaniu najważniejszych 
układów treściowych, a także ich funkcji 
dydaktycznych. Wiadomości i umiejęt
ności związane ze skategoryzowanymi 
elementami treściowymi służą do gra
ficznego opracowania tzw. histogramów, 
które umożliwiają ustalenie podstawo
wych umiejętności wypływających z treś
ci nauczania danego tematu, ważnych 
wiadomości mających największy wpływ 
na kształtowanie umiejętności podsta
wowych, a także wskaźnika integracji.

Zgodnie z taksonomiami celów nau
czania autorstwa B. Niemierki i W. P. 
Bespalko przyjmuje się, zwykle cztery 
poziomy nauczania opisu bibliograficz
nego, co można przedstawić w postaci 
poniższej tabeli.

Poziom przyswajania 
wiedzy

! Wykonywane czynności w  opanowyw^aniu 
! wiadomości i umiejętności i

Identyfikacja
I

Rozpoznawanie, opisywanie, różnicowanie klasyfika
cja faktów i pojęć związanych z opisami bibliogra
ficznymi i katalogowymi, elementów i znaków umow
nych składających się na całość tych opisów |

Reprodukcja
II

Odtwarzanie, zestawianie i analizowanie faktów i po- ; 
jęć, a także elementów i znaków umownych stano
wiących części opisów bibliograficznych i katalogo
wych /

Transformacja
III

Stosowanie zdobytych wiadomości do sporządzania 
opisów bibliograficznych i katalogowych książek po
dobnych do klasy tych książek, jak;ie ze słuchaczami 
opisywano według wzorów i przykładów podanych 
w  trakcie zajęć dydaktycznych

Tworzenie
IV

Zastosowanie zdobytych wiadomości i umiejętności 
do sporządzania opisów bibliograficznych i katalogo
wych książek różniących się od tej klasy książek, 
które opisywano ze słuchaczami

1 0



Treść nauczania analizuje się na ogół 
za pomocą macierzy kwadratowej, która 
polega na wyszczególnieniu zwykle po 
dziesięć wiadomości i odpowiadających 
im umiejętności — w  sumie wyczerpu
jących treści nauczania. Macierze te bu
duje się dla poszczególnych pięciu dzia
łów wiedzy o opisie bibliograficznym i w 
ich ramach z takich elementów, jak wia
domości rozpatrywanych względem tych
że wiadomości oraz umiejętności widzia

nych względem tychże umiejętności, 
wreszcie wiadomości rozpatrywanych 
względem umiejętności, aby określić 
wpływ pierwszych na drugie i odwrot
nie. Histogramy jako graficzne zapisy 
wyników przeprowadzonej analizy treści 
nauczania za pomocą macierzy kwadra
towych zawierają wskaźniki powiązań 
między wiadomościami, między umie
jętnościami, także między wiadomościa
mi a umiejętnościami.

ZOFIA SOKÓŁ

WOJENNE LOSY BIBLIOTEK POLSKICH
Cz. 5. Początek okupacji (październik 1939 —  lipiec 1940)

Po podpisaniu aktu kapitulacji na 
różnyoh terytoriach ziem polskich Niem
cy wprowadzili inną politykę gospodar
czą, narodowościową, a co za tym idzie
— kulturalną. Część terytorium — daw
ne województwo katowickie, poznańskie, 
pomorskie, prawie całe łódzkie oraz część 
krakowskiego, kieleckiego i warszaw
skiego włączono do Rzeszy jako Neu- 
reich złożony z regencji Oberschlesien, 
Wartheland i Danzing Westpreusen, któ
rymi kierowali namiestnicy podporząd
kowani centralnym władzom w Berlinie. 
Na tych - terenach stosunki społeczne 
i ekonomiczne układały się odmiennie 
i inna była polityka okupanta wobec 
polskiej kultury. Z pozostałych terenów 
w dniu 26 października 1939 utworzono 
Generalną Gubernię złożoną z czterech 
dystryktów: warszawskiego, larakowskie- 
go, radomsko-kieleckiego i lubelskiego, 
z Krakowem jako stolicą.

Władze hitlerowskie nie miały .po
czątkowo żadnego planu wobec polskich 
zbiorów bibliotecznych. Nie orientowały 
się w bogactwie i różnorodności polskiej > 
kultury. Edward Kuntze pisze, że Niem
cy nie byli przygotowani na istnienie 
w podbitym kraju dużych bibliotek nau- 
ko^ch . Nazistowskiej propagandzie te
orii podludzi bez kultury uległo wielu

Niemców. Polska — według słów gene
ralnego gubernatora Hansa Franka — 
miała stać się intelektualną pustynią, 
rezerwuarem siły roboczej i surowców, 
której „książka, czy pamiątki kultury 
były nie tylko niepotrzebne, ale wręcz 
szkodliwe” . Dlatego też patrzono prz*ez 
palce jak przez pierwszych kilka miesię
cy panował okres bezmyślnego niszcze
nia książek, zwłaszcza z bibliotek szkol
nych i oświatowych, w  których stacjo
nowały wojska. Książki palono, topiono, 
oddawano wagonami na przemiał, bru
kowano nimi ulice, używano ich jako 
ściółek pod konie itp. Z chaosu i zamie
szania, jakie było na początku okupa
cji korzystali szabrownicy, często z ty
tułem naukowym doktora lub profesora, 
dobrze zorientowani, gdzie i co można 
zabrać i bez żadnych skrupułów zagar
niali prywatne biblioteki uczonych pol
skich, rękopisy ich prac naukowych, 
opracowane wyniki badań, a nawet no
tatki, jak to cz3mili profesorowie z Frei- 
burga, którzy obrabowali bibliotekę Aka
demii Górniczej w  Krakowie.

Grabieżą z urzędu zajmowali się licz
ni dygnitarze hitlerowscy i rozmaite 
władze policyjne, gestapo, które rywa
lizowały z Urzędem Propagandy. W bi
bliotekach, muzeach, archiwach, pracow
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niach i zakładach naukowych urzędowali 
„specjalni komisarze” , często samozwań
czy, którzy powołując się na zezwolenie 
gubernatora dokonywali szeregu konfi
skat. W ten sposób zabrane i wywie
zione zostały wj^osażenia pracowni, la
boratoriów, bibliotek instytutowych i se
minaryjnych Uniwersytetu Warszawskie
go, jak to miało miejsce w  przypadku 
Instytutu Fonetyki, Zakładu Fizyki Do
świadczalnej, Chemii Organicznej itp. 
Już 15 i 16 listopada wjrwieziono do Ber
lina i Wrocławia zbiory Biblioteki Sejmu 
i Senatu. W tym samym kierunku po
wędrowały księgozbiory Biblioteki W ie
dzy Religijnej, część Biblioteki Komuni
kacji Ministerstwa, którą starał się ura
tować Czesław Gutry, nabywając znacz
ne partie księgozbioru dla powstałej fir
my księgarsko-wydawniczej „Libraria 
Nova” . Warszawska Biblioteka Judai
styczna Wielkiej Synagogi została wy
wieziona jesienią 1939 roku do Berlina, 
czy też jak piszą niektórzy autorzy — 
do Wiednia i włączona do międzynaro
dowej Biblioteki Judaistycznej RSHA. 
Z Biblioteki Zamoyskiej przez specjalne
go kuriera zabrano „Codex Supraślnien- 
sis” — jeden z najstarszych i najcenniej
szych rękopisów słowiańskich z X I w ie
ku, a 49 innych rękopisów zatrzymała 
policja bezpieczeństwa w  Warszawie. 
Wywiezieniu uległy biblioteki Instytutu 
Francuskiego, Węgierskiego, Włoskiego 
i Duńskiego, biblioteka i wydawnictwa 
Instytutu Ukraińskiego, Wyższej Szkoły 
Wojennej, Instytutu Badań Najnowszej 
Historii Polski wraz z archiwum PPS 
i dziesiątki innych.

Po ustaniu działań wojennych wracali 
bibliotekarze do swoich placówek, które 
należało uprzątnąć z gruzów, tłuczone
go szkła, śmieci, a nierzadko — trupów. 
W pierwszej kolejności wydobywano 
spod gruzów księgozbiór, porządkowa
no i ustawiano na półki, zabezpieczano 
przed grabieżą, przed zniszczeniami at
mosferycznymi, przed rozproszeniem, 
ustalano listy strat i zniszczeń itp. Po
czątkowo niemiecka administracja cy
wilna nie przedsięwzięła żadnych kro
ków wobec bibliotek, ale coraz częściej 
zaczęli pojawiać się przedstawiciele róż
nych urzędów i instytucji niemieckich 
żądając wydania map, planów, albumów 
itp, niechętnie wystawiając pokwitowa
nia.

Z końcem listopada 1939 r. władze 
okupacyjne utworzyły Komisję Likwi
dacyjną Ministerstwa Oświecenia Pu
blicznego i Wyznań Religijnych pod kie
runkiem T. A. Tschaschla. Do tego czasu 
istniał jeszcze referat bibliotek z Józe
fem Gryczem na czele. Przed likwidacją 
Ministerstwa pracownikom wypłacono 
dwumiesięczne pobory, które oni złożyli

do społecznego funduszu samopomocy 
dla tych pracowników, którzy dotąd pra
cowali bezpłatnie.

Po zlikwidowaniu Ministerstwa za
czął rozwijać się system zalegalizowa
nych konfiskat i tzw. zabezpieczeń. Już 
15 listopada ukazało się pierwsze „Roz
porządzenie o konfiskacie majątku by
łego państwa Polskiego na obszarze Ge-

• neralnego Gubernatorstwa”, a 16 grud
nia podobne, dotyczące konfiskaty dóbr 
kulturalnych na terenach przyłączonych 
do Rzeszy i w Generalnej Guberni, w 
którym wyraźnie już nadmieniono, że 
„konfiskacie ulegają książki o znaczeniu 
historycznym” i równocześnie wydano 
„Rozporządzenie o konfiskacie dzieł sztu
ki w  GG ze zbiorów prywatnych” ,, któ
re rozumiano bardzo szeroko. W ślad 
za tym została powołana komisja spe
cjalna „Sonderkommision” do spraw za
bezpieczania dzieł sztuki. W jej skład 
wchodzili: dr Joseph Miihlmann — hi
storyk sztuki i dr Anton Krauss — han
dlarz antykami, którzy byli dobrze zo
rientowani w  zasobach polskich. „Ich 
uwaga skupiała się głównie na rękopi
sach iluminowanych i rzadkich drukach
0 dużej wartości artystycznej, takich jak 
iluminowane rękopisy, sztychy, rysunki”
— czytamy w raporcie „The Nazi Kul
tur in Poland” . I tak komisja ta skon
fiskowała w Bibliotece Narodowej 416 
iluminowanych rękopisów pergamino
wych, w Bibliotece Zamoyskich 100 rę
kopisów, w  Bibliotece Uniwersyteckiej
— zbiór rycin i rysunków, 6 rękopisów 
z cennymi ilustracjami oraz 162 teki ze 
zbioru Gabinetu Rycin Icróla Stanisława 
Augusta, w  Bibliotece Krasińskich sze
reg cennych rękopisów itp. Cały ten 
transport liczący 14 skrzyń wywieziony 
został do Krakowa, gdzie zamierzano 
zorganizować wystawę „niemieckich zdo
byczy na Wschodzie” . (Po jej zakończe
niu część rękopisóv/ udało się odzyskać, 
część, niestety, uległa rozproszeniu).

Podobną politykę uprawiali Niemcy 
w Krakowie — stolicy Generalnej Gu
berni. Już w  grudniu 1939 prof. Frey 
z Wrocławia zabrał Kodeks Behema, aby 
sporządzić z niego w Berlinie facsimile  ̂
Biblioteka Jagiellońska zamknięta na 
„dwa tygodpie” nie była dostępna biblio
tekarzom. Zmieniający się co miesiąc 
opiekunowie (8 opiekunów w  ciągu kil
ku miesięcy) nie interesowali się Biblio
teką, chyba, że chodziło o zabranie ja
kiegoś dzieła. Ponieważ Niemcy nie 
orientowali się w  układzie katalogów
1 zbiorów, nie potrafili sami dotrzeć do 
wytfranego dzieła, toteż musieli korzy
stać z pomocy magazyniera Jana Pie
trasa — dobrze mówiącego po niemiec
ku i mieszkającego w gmachu biblio
tecznym. Ten po nawiązaniu kontaktu
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z dyrektorem E. Kuntzem rozpoczął akcję 
zabezpieczającą zbiory: „wykorzystywał 
zamaskowane półkami tajne przejście 
łączące magazyn gazet z jego mieszka
niem” — pisze I. Bar-Święcłiowa. Wy
nosił najcenniejsze pozycje, a także 
skrypty i podręczniki uniwersyteckie po
trzebne do zaczętej już akcji tajnej nau
ki, Mimo zabiegów magazyniera, dewa
stacja księgozbioru zaczęła się już na 
dobre, gdyi: zabierano albumy, dzieła 
sztuki, grafikę, cjnnelia i inne książki, 
powołując się na osobiste zezwolenie gu
bernatora. później obliczył E. Kun- 
tze, w  ciągu kilku miesięcy: od 6 li
stopada 1939 do kwietnia 1940 r. roz
proszeniu uległo ponad 13 tys. wolumi
nów, Nawet sam gubernator Frank wziął 
udział w  rabowaniu zbiorów Biblioteki 
Jagiellońskiej: — na jego polecenie inż. 
Horstmann, konserwator Wawelu i de
korator mieszkania gubernatora i jego 
pałacu w Krzeszowicach, zabrał 12 m 
bieżących książek oprawnycti w  skórę ze 
złoceniami — dla ozdoby gabinetu, bez 
względu na treść.

Kres tej bezmyślnej dewastacji poło
żyło zarządzenie gubernatora H. Franka
0 powołaniu na początku 1940 r. Insty
tutu Pracy Niemieckiej na Wschodzie, 
zwanego w skrócie „Instytutem Wschod
nim”, pod dyrekcją dr Wilhelma Cobli- 
tza. Celem tego Instytutu było udowod
nienie światu w sposób naukowy „ger
mańskiego odwiecznego prawa” do za
brany cli terenów, które były tam wcześ
niej i dłużej, niż „przypadkowy element 
błąkający się pomiędzy wielkimi mocar
stwami — Niemcami i Rosją” . Zadaniem 
Ostinstitutu było także stworzenie pod
pory dla rządów gubernatorskich oraz 
przeciwwagi dla centralizmu Hitlera
1 jego partii nazistowskiej — pisał Ka
rol Estreicher. Na siedzibę tego Instytu
tu zostały przeznaczone smachy Colle
gium Nowodworskiego i Collegium Ma- 
ius, dotąd zajmowane przez Bibliote
kę Jagiellońską, co zadecydowało o jej 
dalszych losach, które stanowią odrębny 
temat.

Ochrona zbiorów bibliotecznych w ca
łej Polsce przez ludność cywilną, nau
czycieli, rodziców, uczniów itp. rozpoczę
ła się jeszcze w  czasie kampanii wrześ
niowej, a nasiliła wraz z aktami ich 
niszczenia i grabienia. Szczególnie nale
żało ratować i chronić zbiory bibliotek 
szkolnych oraz stowarzyszeń oświato- 
wtych: Polskiej Macierzy Szkolnej, Towa
rzystwa Czytelni Ludowych, Towarzy
stwa Szkoły Ludowej, Towarzystwa Uni
wersytetów Robotniczych itp. których 
księgozbiory rozdawano na przechowa
nie wśród członków lub czytelników. 
Szczególnie pełna poświęcenia była wal
ka o uratowanie księgozbiorów biblio

tek szkolnych i oświatowych w Warsza
wie, Krakowie, Częstochowie, Lublinie, 
na Śląsku i w Wielkopolsce. Znaczna 
część tych książek, ukrytych po domach 
prywatnych, służyła potem tajnej oświa
cie. Tam, gdzie nie udało się ukryć ca
łych księgozbiorów, zabezpieczano ich 
najcenniejsze części. Uratowały się te 
biblioteki, które miały ochronę i opiekę, 
natomiast zniszczeniu uległy opuszczone 
i nie zabezpieczone.

Główny atak okupanta był nastawiony 
na zbioiy warszawskie, dlatego też w 
stolicy już w listopadzie 1939 roku za
wiązał się konspiracyjny ośrodek ochro
ny bibliotek naukowych pod kierow
nictwem prof. Wojciecha Kętrzyńskie
go. W skład jego wchodzili: Ryszard 
Przelaskowski, Adam Lewak, Marian 
Łodyński, Stefan Vrtel-Wierczyński, 
Adam Łysakowski i Józef Grycz, który 
do czasu zlikwidowania Ministerstwa byJ: 
kierownikiem wydziału bibliotek i zdą
żył jeszcze nawiązać kontakty ze wszy- 
sitkimi największymi bibliotekami, dla
tego też działający od połowy 1940 roku 
Departament Oświaty i Kultury Delega
tury Rządu na Kraj pod kierunkiem 
Czesława Wycecha miał możność wpły
wania na środowisko bibliotekarslcie.

Dyrektorzy warszawskich bibliotek 
postanowili bronić się i na wniosek 
J. Grycza opracowali obszerne memoria- ‘ 
ły. A. Lewak — dyrektor Biblioteki Uni
wersyteckiej już w  końcu października
1939 złożył władzom niemieckim memo
riał zawierający dane liczbowe dotyczą
ce zbiorów i ich stanu aktualnego, opis 
obrony, wykaz urządzeń oraz wyliczenie 
sum potrzebnych na niezbędne naprawy. 
Drugi memoriał — podający historię tej 
Biblioteki, jej roli kulturalnej i nauko
wej wraz z wykazem pracowników — 
przesłał w grudniu tego roku. Podobnie 
postąpił J. Grycz składając w styczniu
1940 roku obszerny memoriał o znacze
niu Biblioteki Narodowej w życiu kultu
ralnym Polski, o jej roli międzynarodo
wej i znaczeniu światowym. Memoriały 
te władze okupacyjne pominęły milcze
niem, a 15 grudnia 1939 roku zamknięto 
budynek Biblioteki Narodowej przy 
ulicy Rakowieckiej, a pozostałe — 1 lu
tego 1940 r. Dotychczasowy dyrektor Bi
blioteki Narodowej S. Wierczyński prze
szedł do pracy w Zarządzie Miejskim,
J. Grycz został zatrudniony jako tłumacz 
przy władzach 'wojskowych, co ułatwiło 
mu prowadzenie rejestracji strat.

Ośrodek ochrony bibliotek wytyczył 
zadania dla byłych dyrektorów bibliotek 
warszawskich, z których najważniejsze 
było prowadzenie tajnej inwentaryzacji 
wywożonych i zrabowanych zbiorów, że
by po wojnie mieć podstawy do rewin
dykacji lub odszkodowań; w miarę moż

13



liwości ukrywać najcenniejsze obiekty, 
a przed władzami niemieckimi wykazy
wać ich zniszczenie w czasie kampanii 
wrześniowej; omijać zarządzenia władz 
niemieckich o ile się da, a także sabo
tować i pracować mało wydajnie i sku
tecznie itp. Potem doszły jeszcze obo
wiązki konspiracyjnego udostępniania, 
rozwijania lub kontynuowania badań 
navikowych, rozwijanie konspiracyjnej 
twórczości kulturalnej itp.

Na początku okupacji, gdy jeszcze bi
blioteki nie były zamknięte i opieczę
towane, najważniejszą sprawą była do
kumentacja zniszczeń i strat. Pierwsze 
materiały zebrano na początku 1940 ro
ku i przesłano je drogą konspiracyjną 
za granicę, gdzie doczekały się publika
cji pt. „New German Order in Poland” . 
Także druga publikacja pt. „The Nazi 
Kultur in Poland” została opracowana 
w oparciu o materiały zebrane przez bi
bliotekarzy warszawskich. Dyrektorzy 
zbierali się w  Bibliotece Krasińskich lub 
w kawiarni Fregata. Spotkania odbywa
ły się do wiosny 1940 roku, potem sta
ły się zbyt niebezpieczne.

W marcu 1940 r., w ramach Abwic- 
klunsstelle utworzono specjalną komór
kę do spraw bibliotek i muzeów. K ie
rownictwo tej komórki objął Julian Pu- 
likowski, były pracownik Biblioteki Na- 
sodowej, Polak z pochodzenia ale wycho
wany w  Niemczech, („potrafił się doga
dać z Niemcami” ) i uczynił wiele dla 
uratowania polskich bibliotek, chociaż
— jak pisze A. Kawecka-Gryczowa — 
„nie znalazł poparcia wśród kolegów, 
podejrzewających go o współpracę z 
Niemcami” , jednak nie podpisał listy 
vo)ksdeutschów. Zadaniem tej komórki 
było zabezpieczanie opuszczonych lub 
zarekwirowanych przez władze wojsko
we książek, przeważnie z bibliotek 
szkolnych. Ponieważ pracy przybywało, 
zatrudniano coraz więcej osób, przeważ
nie pracowników bibliotek warszaw
skich, między innymi Irminę Śliwińską,

Przypi.s:

Tadeusza Piotrowskiego, Józefa Kowal
czyka i innych, ogółem 6 osób i 11 oso
bowy zespół wolontariuszy takich jak: 
Kazimierz Piekarski, Alodia Kawecka- 
-Gryczowa, Tadeusz Mikulski i inni, któ
rzy tym sposobem uzyskali dostęp do 
budynku Biblioteki Narodowej. Nato
miast Bibliotece Uniwersjrteckiej Komi
sja Likwidacyjna przyznała 5 etatów dla 
4 bibliotekarzy i magazyniera; przyjęto 
wówczas do pracy: Adama Lewaka, Jó
zefa Chudka, Jana Kossonogę i Zofię 
Zarębiankę, a na etat magazyniera Sta
nisława Jarockiego. W gmachu Bibliote
ki Uniwersyteckiej stacjonowała policja, 
chociaż stan budynku przedstawiał się 
źle, „w  oknach brakowało futryn i szyb, 
książki na półkach zasypane odłamkami 
szkła i tynku, a pokoje biurowe na II 
piętrze zajęte przez komendę policji po
dobnie jak czytelnie (...) Nowi gospo
darze okupujący gmach zupełnie nie li
czyli się z bezpieczeństwem zbiorów, ani 
nie okazywali żadnych względów dla za
wartości pomieszczeń, które zajęli, trzy
mając np. materiały łatwopalne, dewa
stując i niszcząc zbiory. . . ” — wspomi
na Wanda Sokołowska.

Biblioteka Publiczna m. st. Warsza
wy narażona była na mniejszą „opiekę 
ekip zabezpieczających”, ponieważ była 
czynna przez cały okres wojny obronnej, 
a przy tym była zależna od władz miej
skich, toteż dostęp' do jej zbiorów był 
trudniejszy i onieśmielał szabrowników. 
Po aresztowaniu dyrektora Aleksego Ba- 
chulskiego i uwięzieniu go na Pawiaku, 
funkcję tę przejął Ryszard Przelaskow- 
ski. W grudniu 1939 roku Biblioteka ta 
otrzymała swego komisarycznego opie
kuna ze strony niemieckiej, którym zo
stał Bruno Nagiel — były bibliotekarz 
Centrum Wyszkolenia Lotniczego w War
szawie.

Ten prowizoryczny stan trwał do lip- 
ca 1940 roku, kiedy to nastąpiła grun
towna reorganizacja systemu zarządzania 
bibliotekami w Generalnej Guberni.

> Kodeks ten został wydany przez F. Winklera; Bohem Codex. Berlin 1941. Później w wy
niku energicznych starań dr Gustawa Abba oryginał wrócił na swoje miejsce.
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BSBUOTEKl NA ŚWiECIE Q E

ZBIGNIEW SŁAWIŃSKI 
Biblioteka Uniwersytecka 
w p0z.naniu

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU 
IM. CHRISTIANA ALBRECHTA W KILONII

^ Biblioteka Uniwersytecka w Kilonii posiada ok. 3 min tomów i zatrudnia 120 
pracowników. Składa się z Biblioteki Centralnej oraz oddziałów: medycznego i nauk 
przyrodniczych, a także 71 bibliotek fachowych przy instytutach i katedrach.

Specjalizuje się w nordystyce, otrzymuje także egzemplarz obowiązkowy z te
renu Schleswigu-Holsteinu. Ma charakter publiczny, ale zaspokaja głównie potrze
by uniwersytetu. Uniwersytet i biblioteka są utrzymywane przez władze Schleswi
gu-Holsteinu.

Budynek — Biblioteka została zbu- moobsługowa szatnia; na I pięt-
dowana przed 22-laty na bazie typowego rze — katalogi .informacja, wypo-
w RFN projektu dla bibliotek uniwer- życzalnia, czytelnie, kserografy,
syteckich w systemie trzech grup po- Droga czytelnika zostaje tu zam-
mieszczeń: knięta. Jest tylko jedno wejście-

a) dla czytelników — na parterze -wyjście kontrolowane automatycz-
znajduje się wypożyczalnia pod- nie. Praktycznie nie ma możliwoś-
ręczników, sala wystawowa i sa- ci nielegalnego wyniesienia książ-
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ki. Przy takiej próbie włącza się 
dźwiękowy system alarmowy.

b) dla pracowników — pracownie bi
bliotekarskie zajmują część I pię
tra, ale z uwzględnieniem zasady 
niekrzyżujących się dróg książki 
i czytelnika. Pracownicy posiadają 
odrębny ciąg komunikacyjny. Brak 
portiera, każdy dysponuje własnym 
kluczem. Nocą obiekt jest pilno
wany przez stróża mieszkającego 
obok biblioteki w mieszkaniu służ
bowym.

c) magazyny z systemem wind cicho
bieżnych, częściowo kompaktowe. 
Warunki przechowywania zbiorów 
bardzo dobre, natomiast brak re
zerwy miejsca na najbliższe dzie
sięciolecie.

Finanse — Biblioteka otrzymuje stałą 
dotację od rządu regionalnego, która 
obecnie wynosi ok. 3 mld DM, z których 
większość jest przeznaczona na zakup 
książek i czasopism oraz oprawę. Biblio
teka ma także możliwość uzyskania 
środków dodatkowych na planowane za
dania specjalne (mikrofilmowanie gazet, 
programy komputerowe), czy też groma
dzenie i opracowanie pewnych kategorii 
zbiorów, np. zbiorów kanadyjskich. Środ
ki te pochodzą z Deutsche Forschung 
Gemeinschaft, rządu regionalnego czy 
ambasady kanadyjskiej. Pozwalają one 
na czasowe zatrudnienie dodatkowych 
pracowników z Arbeitsamtu do zadań 
szczególnie pilnych i użytecznych, np. do

opracowania określonego programu kom
puterowego.

Generalnie sytuacja finansowa bi
blioteki jest bardzo dobra. Praktycznie 
nie ma żadnych problemów z uzyska
niem środków na zakup potrzebnych 
czasopism, nowych urządzeń tecłinicz- 
,nych czy też wymianę starych, ale 
sprawnych urządzeń na bardziej nowo
czesne.

Kadry — praca w Bibliotece Uniwer
syteckiej jest wysoko ceniona. Uzyska
nie tej pracy jest bardzo trudne z kilku 
względów. Biblioteka na przestrzeni 
ostatnich 10 lat nie zwiększyła zatrud
nienia przy równoczesnym ogromnym 
wzroście zadań. Praktycznie jest to sta
ła liczba etatów, która przy braku fluk
tuacji uniemożliwia zatrudnianie nowych 
ludzi. Ponadto jest to dobra stała praca 
w zasadzie nie zagrożona redukcjami 
i nieźle płatna. Stąd też kierownictwo 
biblioteki ma możliwość właściwego do
boru kadr. Pracowników Biblioteki Uni
wersyteckiej można podzielić na 4 gru
py:

a) pracownicy naukowi (z tytułem 
doktora) — fachreferenci z poszcze
gólnych dziedzin wiedzy,

b) wyższa służba biblioteczna — tu 
Angestelte i Beamte (prac., stali),

c) średnia służba (przyuczeni do za
wodu w bibliotekach),

d) prosta służba (pracownicy fizycz
ni).

Status wykształcenia, kwalifikacji i po
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siadany przez bibliotekę etat decyduje
0 zatrudnieniu w poszczególnych gru
pach-

Mężczyźni stanowią 1/3 pracowników 
biblioteki. Fluktuacja kadr i dłuższe 
okresy zwolnień lekarskich dotyczą tyl
ko pracowników fizycznych (ok. 50 dni 
w roku). Obowiązujące prawo pracy jest 
korzystne dla pracowników. Posiadają 
oni status urzędników państwowych. 
Sukcesywnie następuje dla nich zwięk
szenie liczby dni wolnych w roku. Ist
nieje doskonała opieka socjalno-lekarska 
nad matką i dzieckiem. Pracownik może 
indywidualnie ustalić godziny pracy. 
W przypadku złego samopoczucia można 
przez okres 3 dni nie przyjść do pracy 
bez zwolnienia lekarskiego — wystarczy 
tylko powiadomić o tym fakcie admini
strację Biblioteki.

Biblioteka Uniwersytecka jako insty
tucja państwowa ma ustalony i moralny 
obowiązek zatrudniania osób kalekich. 
Powinno pracować ich nie mniej niż 5«/o 
zatrudnionych (w Bibliotece Uniwersy
teckiej w Kilonii pracuje 7®/o). Osoby te 
otrzymt^ą pewne przywileje w postaci 
dłuższego urlopu i większego wynagro
dzenia. W przypadku odmowy zatrudnie
nia osób niepełnosprawnych — instytu
cja płaci karę.

Czytelnicy — w  bibliotece jest zapi
sanych 28 tys. czytelników, z czego 16 
tys. to czytelnicy akty\TOi. Biblioteka 
centralna i jej oddziały medyczny i przy
rodniczy w  1987 r. udostępniły ok. 
650 00̂0 tomów. Przy tak ograniczonym 
stanie zatrudnienia są to zadania bar
dzo poważne.

Regulamin udostępniania jest bardzo 
liberalny dla wszystkich — bez specjal
nych przywilejów dla kadry naukowej. 
Do domu można wypożyczyć książki
1 czasopisma (na 1 miesiąc) oraz gazety 
(na 2 tygodnie) wydane po 1851 r. Nie 
ma żadnych ograniczeń ilościowych. Je- 
djoiie materiały o specjalnej wartości są 
udostępniane prezencyjnie, a decyzję w 
tej sprawie podejmują fachreferenci. Ta
kie unormowania regulaminowe świad
czą o bardzo szerokim widzeniu potrzeb 
użytkowników.

Czytelnik, który nie zwrócił książki 
w obowiązującym terminie otrzymuje 
komputerowe przypomnienie o tym obo- 
wiązlcu, a następnie dwa płatne upom
nienia. W momencie, gdy suma kary 
osiąga 10 DM — komputer blokuje mu 
konto wypożyczeń, ale nadal może ko
rzystać z czytelni. W skali roku wysyła

się 21 tys. przypomnień i ok, 11 tys.. 
upomnień.

Biblioteka Uniwersytecka w Kalonii 
prowadzi szeroko rozbudowane wypoży
czanie międzybiblioteczne. Wysyła rocz
nie ok. 22 tys. tomów, otrzymuje 23 tys. 
tomów. Biblioteka Uniwersytecka pośred
niczy w  realizacji zamówień międzybi
bliotecznych z małych bibliotek okręgu 
Schleswig-Holstein.

Zamówienia czytelnicze sporządzane 
na podstawie jednego z trzech katalo
gów — alfabetycznego, systematycznego 
i przedmiotowego są składane u biblio
tekarza. Co pewien czas wystukuje on 
na komputerze sygnatury, które maszyna 
automatycznie rozdziela na centralę i jej 
oddziały. Jeżeli poszukiwana praca jest 
w centrali — maszyna drukuje zamówio
ne sygnatury w magazynie centrali, w 
innych wypadkach w  oddziałach przy
rodniczych i medycznym. Magazynier w' 
centrali znalezioną książkę kładzie na 
taśmociąg poziomy, który dostarcza ją 
do wypożyczalni. Natomiast książki z od
działów biblioteki (w innych budynkach) 
muszą być dowożone bądź donoszone do 
wypożyczalni centralnej, o ile czytelnik 
nie chce sam odebrać jej w danym od
dziale.

Informacja — Brak jest w struktu
rze biblioteki odrębnego oddziału infor
macji naukowej. Udzielają je j w katalo
gu i znajdującym się obok informato- 
rium (zespoły bibliografii z całego świa
ta) różni pracownicy biblioteki, zaś w 
trudniejszych przypadkach fachreferenci. 
Zestawy tematyczne na konkretny temat 
można zamówić z różnych baz danych 
za opłatą, niezbyt zresztą wygórowaną. 
Aktualnie w  opracowaniu są programy 
komputerowe, które umożliwiają studen
tom samodzielne wyszukiwanie potrzeb
nej im informacji. Istnieje także możli
wość samodzielnego kopiowania potrzeb
nych materiałów za niewielką odpłat
nością.

Biblioteka Uniwersytecka w Kilonii 
tętni życiem naukowym. Od wczesnych 
godzin rannych okupują ją studenci. 
Ilość czytelników o danej godzinie moż
na bkreślić po ilości rowerów stojących 
przed biblioteką. Raz naliczyłem ich 150.

Biblioteką zarządza od kilkunastu lat 
dr Gunter Wiegand — dr nauk historycz
nych, a sprawność funkcjonowania tej 
instytucji świadczy, że robi to znakomi
cie. Nowy budynek biblioteczny, który 
biblioteka uniwersytecka otrzyma w 1984 
roku będzie biblioteką X X I wieku j

Przypis:

 ̂ Artykuł został napisany na podstawie doświadczeń wyniesionych w toku pobytiT w Bi
bliotece Uniwersyteckiej w  K ilon ii oraz sprawozdań Biblioteki.
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PIOTR PĘKALA

ZBIORY SLAWISTYCZNE 
I WSCHODNIOEUROPEJSKIE BIBLIOTEKI 

UNIWERSYTETU W TORONTO

Pani Mary Stevens jest pracownikiem Biblioteki Uniwersytetu w Toronto, gdzie 
zajmuje się gromadzeniem i uzupełnianiem zbiorów dla Oddziału Slawistycznego 
i Wscłiodnioeuropejskiego. W swojej niewielkiej, bardzo ładnie wydanej książeczce 
pt. „Guide to the Slavic and East European Resources and Facilities of the Uni
versity of Toronto Library” („Przewodnik po zbiorach slawistycznych i wschodnio
europejskich Biblioteki Uniwersyteckiej w  Toronto” )  ̂ ciekawie i szczegółowo przed
stawia początki, rozwój i stan obecny tych zbiorów. Biblioteka Uniwersytetu w To
ronto jest największą tego typu instytucją w  Kanadzie i jedną z dziesięciu czoło- 
w'ych w Ameryce Północnej, a jej zbiory slawistyczne należą do najbogatszych na 
kontynencie.

Początki rozwoju zbiorów slawistycz
nych sięgają 1949 roku i wiążą się z 
powstaniem Wydziału Języków i Lite
ratur Słowiańskich. W 1961 roku zbiory 
te liczyły około 12 500 woluminów. W la
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
nastąpił znaczny wzrost zasobów, sięga
jący 100 000 woluminów, głównie dzięki 
powstaniu Centrum Badań Rosyjskich 
i Wschodnioeuropejskich, a także dzięki 
dotacjom na zakup książek.

W końcu lat siedemdziesiątych i na 
początku osiemdziesiątych powstały Ka
tedry Studiów Węgierskich, Ukraińskich 
i Estońskich, co dało nowy impuls roz
wojowi zbiorów w tych dziedzinach. 
Również wiele dużych i małych kolekcji, 
głównie materiałów węgierskich, pol
skich i ukraińskich, przekazywanych w 
darze przez zamieszkałych w Toronto 
przedstawicieli tych narodowości, przy
czyniło się do dalszego wzrostu zbiorów. 
W chwili obecnej Biblioteka Uniwersy
tecka w  Toronto posiada największe 
i  najwszechstronniejsze w Kanadzie zbio
ry materiałów slawistycznych i wschod
nioeuropejskich. W roku 1987 jej stan 
posiadania wynosił 200 000 woluminów 
i około 1 800 tytułów czasopism. Propor
cje językowe przedstawiaja się następu
jąco: rosyjski — 50®/o, polski — 15»/o. 
•ukraiński — lÔ /o, węgierski — 10®/o, cze
ski i słowacki — 7®/o, serbskochorwacki
— 7«/o pozostałe — l®/o.

Zasadnicza część przewodnika charak
teryzuje zasoby slawistyczne i wschod
nioeuropejskie znajdujące się w Biblio
tece Głównej i w gabinetach specjali
stycznych. Niewielkie zbiory dotyczące 
Albanii, Białorusi, Bułgarii, Łotwy, L it
wy, NRD i Rumunii to przede wszyst

kim podręczniki do nauki języka, słow
niki, wydawnictwa informacyjne, biblio
grafie, lingwistyka, historia, dzieła ze
brane czołowych pisarzy. Znacznie bo
gatsze są zbiory dotyczące Czechosłowa
cji (ok. 15 000 woluminów), Jugosławii, 
Ukrainy i Węgier (po ok. 20 000 wolumi
nów) oraz Rosji i ZSRR (ok. 100 000 wo
luminów). Tutaj również znajdują się 
wydawnictwa informacyjne, bibliogra
fie, dzieła literackie i historyczne, a tak
że czasopisma i wydawnictwa emigra
cyjne. W zbiorach radzieckich ciekawo
stkę stanowią encyklopedie poszczegól
nych republik w  oryginalnych językach.

Liczne i różnorodne tematycznie zbio
ry dotyczące Polski wynoszą ok. 30 000 
woluminów i przeszło 350 tytułów cza
sopism zgromadzonych w Bibliotece 
Głównej i w gabinetach specjalistycz
nych. Bogato reprezentowane są dzie
ła klasyków literatury oraz krytyka li
teracka. Wśród prac historycznych do
minują dzieła dotyczące X IX  i X X  wie
ku ze szczególnym uwzględnieniem sto
sunków politycznych i dyplomatycznych 
okresu międzywojennego. Do ciekawo
stek zaliczyć można prace z,zakresu he
raldyki i genealogii. Interesujące są za
soby z innych dziedzin, takich jak: eko
nomia, prawo, muzyka, folklor, filozofia, 
religia. Zgromadzono tu również znaczną 
ilość wydawnictw emigracyjnych, głów
nie „Polish Canadiana” . W Gabinecie 
Unikatów znajduje się bogaty zbiór pu
blikacji dotyczących roku 1980 i okresu 
po nim, wydawnictw NSZZ Solidarność 
i innych wydawnictw niezależnych.

W następnych rozdziałach autorka . 
prezentuje zbiory specjalne, w których 
znajdują się materiały slawistyczne
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i wschodnioeuropejskie. Są to: judaica, 
mikrofilmy, slavica w Gabinecie Unika
tów, w Gabinecie Instytutu Pontyfikai- 
nego, w Gabinecie Muzycznym oraz w 
Gabinecie Audiowizualnym (filmy).

Aby ułatwić czytelnikowi dotarcie do 
interesujących go materiałów znajdują
cych się w różnych zbiorach slawistycz
nych, autorka podaje ró^vnież wykaz ma
teriałów pomocniczych. Na zakończenie 
podane są informacje ogólne o struktu

rze i funkcjonowaniu Biblioteki Uniwer
syteckiej w Toronto, godziny otwarcia 
i numery telefonów poszczególnych od
działów i gabinetów, a także numery te
lefonów i nazwiska bibliotekarzy, u któ
rych można zasięgnąć bliższych informa
cji. Wszystko to razem sprawia, że każ
dy, kto zechce skorzystać ze zbiorów 
slawistycznych i wschodnioeuropejskich 
z łatwością znajdzie to, czego szuka.

Przypis:

J University o f Toronto Library. Centre for Russian and East European Studies. Toronto, 
1987, s. 37.

SBP W DZIAŁANIU

Przygotowania do Krajowego Zjazdu Delegatów 
były i:,iównym tematem obrad posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego SBP w dn. 
22 listopada 1988 r. Prace przygotowawcze do zjazdu prowadzone są przez trzy ko
misje: Programową (przewodniczący Jan Wołosz — Warszawa), Statutową (prze
wodniczący Bolesław Howorka — Poznań) i Organizacyjną, której przewodniczy 
Maria Sieradzan (Gdańsk). Harmonogram kampanii sprawozdawczo-wyborczej prze
widuje przeprowadzenie okręgowych zjazdów delegatów w terminie do 15 lutego 
1989 r. Podczas zjazdów wojewódzkich wybrani zostaną delegaci w proporcji jeden 
delegat na 75 członków. Zjazd krajowy odbędzie się w dniach 15 -17 maja br. 
w Bałtyckim Centrum Spotkań Młodzieży w Sobieszewie koło Gdaiiska. Obiekt, 
zapewniający dogodne warunki obrad i wypoczynku, będzie w całości do dyspo
zycji delegatów i gości Zjazdu. Porządek obrad prze\viduje przyjęcie sprawozdań
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z działalności wszystkich ogniw SBP w kadencji 1985 -1989, wybór nowych władz,, 
przyjęcie programu działania na lata 1989 - 1993. Tradycyjnie zostanie przedstawiona 
propozycja w sprawie nadania godności członka honorowego SBP, nie powinno też 
zabraknąć uroczystego uhonorowania grupy działaczy SBP odznaczeniami, wyróż
nieniami i nagrodami.

Zrezygnowano z włączenia do programu zjazdu zaplanowanego wstępnie „te
matu merytorycznego” . Miała być nim sprawa komputeryzacji bibliotek. Przewi
dując jednak ożywioną dyskusję na temat celów, form i środków działania SBP 
w zmieniającej się sytuacji społecznej i ekonomicznej postanowiono poświęcić obra
dy w całości problematyce samego Stowarzyszenia.

Spraw do omówienia jest rzeczywiście sporo.
Delegaci muszą wyciągnąć wnioski wynikające z działania SBP w bieżącej kaden
cji, wypracować koncepcję pracy i kształtu organizacyjnego Stowarzyszenia w no
wej rzeczywistości formalno-prawnej i ekonomicznej, w jakiej znajdą się organi
zacje społeczne po przyjęciu przez Sejm no\AÔ ch ustaw: o stowarzyszeniach i o po
dejmowaniu działalności gospodarczej. Ważnym wątkiem dyskusji może być również 
(i powinno) zagadnienie roli i miejsca SBP wobec zmian zachodzących w dziedzinie 
zarządzania bibliotekarstwem. Decentralizacja zarządzania, redukcje etatóv^ w, po
szczególnych resortach i rezygnowanie z pełnienia przez resorty wielu funkcji ad
ministracyjnych niosą — obok zjawisk korzystnych — wiele niebezpieczeństw i za
grożeń. Wszystko wskazuje na to, że w  szansę realizacji jednego z tzw. „odwiecz
nych postulatów” środowiska bibliotekarskiego — powołanie centralnego organu 
zarządzającego bibliotekami i koordynującego ich pracę — mogą jeszcze wierzyć 
tylko osoby wyjątkowo krótkowzroczne lub naiwne.

Bibliotekarze muszą przestać marzyć
o Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. Wizja powrotu do Naczelnej Dyrekcji Bibliotek 
lub jej substytutu oddaliła się chyba bezpowrotnie. Oby się nie okazało — co jest 
bardzo prawdopodobne — że nawet na utrzymanie w poszczególnych resortach po
jedynczych stanowisk związanych z bibliotekami też już nie ma szans. Tylko od 
bibliotekarzy zależy, czy i w jaki sposób oraz, na jakich warunkach zdołają sami 
zadbać o swoje wspólne interesy. Krajowy Zjazd Delegatów SBP będzie poważnym 
sprawdzianem przygotowania organizacji i środowiska zawodowego bibliotekarzy 
do podjęcia trudnych wyzwań czasu.

Podczas posiedzenia plenarnego ZG SBP zwrócono uwagę, że jedną z ważniej
szych spraw, o których zadecydują w Sobieszowie delegaci, będzie

wybór nowych władz Stowarzyszenia.
Wysunięto kilka koncepcji postępowania zmierzających do wyeliminowania przy
padkowości. Zaproponowano m.in., by prace nad formowaniem list wyborczych roz
począć wcześniej, np. przez powołanie Komisji-Matki, która zaczęłaby pracę przed 
Zjazdem a podczas obrad przedstawiła przemyślane i przedyskutowane propozycje 
kandydatów. W innej koncepcji zwrócono uwagę na potrzebę dostarczenia uczest
nikom Zjazdu, możliwie pełnej informacji o delegatach kandydujących do władz 
Stowarzyszenia.

Poruszono też sprawę organizacji pracy przyszłego ^Zarządu Głównego. Dr Ta
deusz Zarzębski (Warszawa) zgłosił projekt, by stanowisko jednego z członków Pre
zydium ZG, np. sekretarza generalnego lub jego zastępcy, było stanowiskiem eta
towym, połączonym ewentualnie ze stanowiskiem dyrektora Biura ZG. Uspraw
niłoby to działanie Zarządu Głównego.

Rozwijając nieco ten wątek warto dodać, że chyba we wszystkich organizacjach 
społecznych o takiej liczebności i tak szerokim zakresie działania jak SBP co naj
mniej jeden członek władz pełni swoją funkcję etatowo. To się wcale nie kłóci ze 
społecznym charakterem całej organizacji. Koordynowanie działania tak dużego 
organizmu nie może się odbywać na zasadzie „może mi się uda wyrwać na godzinę 
z pracy” . Każda organizacja społeczna musi się zdecydować, czy chce sprawiać 
dobre wrażenie, czy wypełniać możliwie jak najlepiej swoje statutowe zadania. 
Efektywne i skuteczne wypełnianie zadań jest niemożliwe bez pewnych form 
instytucjonalnych, bez pełnej dyspozycyjności osób odpowiedzialnych za pracę ca
łej organizacji.

Otwarty pozostaje problem, czy któryś z wybranych przez Zjazd członków Pre
zydium Zarządu Błównego byłby skłonny zrezygnować z dotychczasowego stanowi
ska i podjąć pracę jako urzędujący wiceprezes lub sekretarz generalny SBP. Jak 
zagwarantować mu powrót do życia zawodowego (i stanowiska) po zakończeniu
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kadencji? Na te pytania trudno dać odpowiedź. Myślę, że w sytuacji normalnego 
rynku pracy, gdzie ciągły ruch służbowy i zmiany stanowisk są zjawiskiem zwy
czajnym, gdzie często dobrycłi fachowców z&stępuje» się lepszymi fachowcami, osoba 
taka miałaby szansę nife tylko wrócić do pracy na równorzędne stanowisko, ale na
wet znacznie awansować w  hierarchii zawodowej. Na razie jednak nie mamy jesz
cze normalnego rynku pracy. Ruch służbowy nie jest zjawiskiem zwyczajnym, do
brego fachowca zastępuje się lepszym fachowcem w zasadzie tylko wtedy, gdy ten 
pierwszy podpadł. Kto nie ma szans podpaść; bo na przykład nic nie robi, ten do 
emerytury będzie siedział na swoim stołku (oczywiście, jeżeli nie av/ansuje).

Wróćmy jednak do warszawskiego Klubu Księgarza, gdzie odbywało się li
stopadowe posiedzenie Zarządu Głównego • SBP. Z zasygnalizowanym wcześniej 
problemem organizacji i efektywności pracy Stowarzyszenia wiąże się sprawność 
działania Biura ZG SBP oraz stan finansowy organizacji. Poinformowano o trud
nej sytuacji w Biurze, spowodowanej przede wszystkim błędami kadrowymi. Jesz
cze raz podkreślono konieczność powołania w  Biurze ZG działu prezydialnego, któ
ry merytorycznie wspierałby pracę Prezydiurń.

Sprawa stanu konta bankowego 
Zarządu Głównego SBP jest często poruszana na posiedzeniach plenarnych ZG. 
Omav/iane są niestety nie kłopoty z wydaniem nadmiaru gotówki, ale problemy 
związane z jej brakiem. W r. 1988 kryzys finansowy dał się Stowarzyszeniu we 
znaki szczególnie ostro. Było to spowodowane głównie .zbyt optymistyczną kalku
lacją cen czasopism SBP, wydłużającym się cyklem produkcji książek, nikłymi 
wpływami z tytułu składek członkowskich. Trudno przewidzieć, jaki byłby dalszy 
bieg wydarzeń, gdyby z pomocą — w postaci dotacji na zrównoważenie budżetu
— nie przyszło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Decyzja MKiS została przyjęta 
z uznaniem i z ulgą. Jednocześnie posfanowiono podjąć działania na rzecz uzyska
nia przez SBP stabilizacji i niezależności finansowej. W przedstawionych założe
niach programu poprawy sytuacji finansowej ZG SBP określono

działania doraźne i długofalowe.
Do tych pierwszych należą:

— nie zawieranie — do czasu uzyskania pełnej stabilizacji finansowej —r żad
nych nowych umów na przedsięwzięcia wydawnicze, które nie rokują zysku; podej
mowanie ewentualnych przedsięwzięć deficytowych tylko pod warunkiem wcześ
niejszego uzyskania dotacji na ten cel;

— przyspieszenie wydania publikacji znajdujących się w produkcji;
— lepsza promocja publikacji SBP, lepsza organizacja ich kolportażu;
— zamieszczanie płatnych reklam w publikacjach SBP.
Wśród działań o charakterze długofalowym wymieniono m.in.:
— stworzenie podstaw prawnych dla podejmowania przedsięwzięć gospodarczych 

różnego typu przez Zarząd Główny i zarządy okręgów SBP: wprowadzenie odpo
wiednich zmian w Statucie SBP, opracowanie nowego regulaminu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez SBP;

— wypracowanie długofalowego programu wydawniczego SBP, stworzenie wa
runków do jego realizacji;

— podjęcie działań na rzecz powołania nowego czasopisma publikującego pro
spektywne informacje i recenzje na temat nowości wydawniczych (ewentualnie 
odpowiednie rozszerzenie formuły miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza”);

— rozszerzenie działalności gospodarczej SBP z działalności wydawniczej na 
inne dziedziny (np. doradztwo fachowe związane z różnymi aspektami pracy biblio
tek, organizacja imprez kulturalno-oświatowych, produkcja druków akcydenso
wych na potrzeby bibliotek, usługi związane z procesami komputeryzacji bibliotek).

Ożywioną dyskusję uczestników listopadowego zebrania wywołały 
dążenia do podziału bibliotek 

wojewódzkich i miejskich na dwie odręBne placówki. Z niepokojem stwierdzono, 
że tendencje takie ‘Uwidoczniły się w kilku województwach. Podkreślono szkodli
wość tych koncepcji prowadzących do rozrostu administracji bibliotecznej, podziału 
księgozbiorów, rozbijania struktur, które sprawdziły się w działaniu. Przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Lucjan Biliński, poinformował, że resort jest prze
ciwny dzieleniu bibliotek, ale — poza przekazywaniem swoich negatywnych opinii
— niewiele może w tej sprawie zdziałać. Decyzja leży bowiem wyłącznie w kom
petencji władz terenowych. Lokalne środowiska bibliotekarskie powinny — wyko-
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z działalności wszystkich ogniw SBP w kadencji 1985 -1989, wybór nowych władz^ 
przyjęcie programu działania na lata 1989 - 1993. Tradycyjnie zostanie przedstawiona 
propozycja w sprawie nadania godności członka łionorowego SBP, nie pov/inno też 
zabraknąć uroczystego uhonorowania grupy działaczy SBP odznaczeniami, wyróż
nieniami i nagrodami.

Zrezygnowano z włączenia do programu zjazdu zaplanowanego wstępnie „te
matu merytorycznego” . Miała być nim sprawa komputeryzacji bibliotek. Przewi
dując jednak ożywioną dyskusję na temat celów, form i środków działania SBP 
w zmieniającej się sytuacji społecznej i ekonomicznej postanowiono poświęcić obra
dy w całości problematyce samego Stowarzyszenia.

Spraw do omówienia jest rzeczywiście sporo.
Delegaci muszą wyciągnąć wnioski wynikające z działania SBP w bieżącej kaden
cji, wypracować koncepcję pracy i kształtu organizacyjnego Stowarzyszenia w no
wej rzeczywistości formalno-prawnej i ekonomicznej, w jakiej znajdą się organi
zacje społeczne po przyjęciu przez Sejm nowych ustaw; o stowarzyszeniach i o po
dejmowaniu działalności gospodarczej. Ważnym wątkiem dyskusji może być również 
(i powinno) zagadnienie roli i miejsca SBP wobec zmian zachodzących w dziedzinie 
zarządzania bibliotekarstwem. Decentralizacja zarządzania, redukcje etatów w, po
szczególnych resortach i rezygnowanie z pełnienia przez resorty wielu funkcji ad
ministracyjnych niosą — obok zjawisk korzystnych — wiele niebezpieczeństw i za
grożeń. Wszystko wskazuje na to, że w  szansę realizacji jednego z tzw. „odwiecz
nych postulatów” środowiska bibliotekarskiego — powołanie centralnego organu 
zarządzającego bibliotekami i koordsTiującego ich pracę — mogą jeszcze wierzyć 
tylko osoby wyjątkowo krótkowzroczne lub naiwne.

Bibliotekarze muszą przestać marzyć
o Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. Wizja powrotu do Naczelnej Dyrekcji Bibliotek 
lub jej substytutu oddaliła się chyba bezpowrotnie. Oby się nie okazało — co jest 
bardzo prawdopodobne — że nawet na utrzymanie w  poszczególnych resortach po
jedynczych stanowisk związanych z bibliotekami też już nie ma szans. Tylko od 
bibliotekarzy zależy, czy i w  jaki sposób oraz. na jakich warunkach zdołają sami 
zadbać o swoje wspólne interesy. Krajowy Zjazd Delegatów SBP będzie poważnym 
sprawdzianem przygotowania organizacji i środowiska zawodowego bibliotekarzy 
do podjęcia trudnych wyzwań czasu.

Podczas posiedzenia plenarnego ZG SBP zwrócono uwagę, że jedną z ważniej
szych spraw, o których zadecydują w Sobieszowie delegaci, będzie

wybór nowych władz Stowarzyszenia.
Wysunięto kilka koncepcji postępowania zmierzających do wyeliminowania przy
padkowości. Zaproponowano m.in., by prace nad formowaniem list wyborczych roz
począć wcześniej, np. przez powołanie Komisji-Matki, która zaczęłaby pracę przed 
Zjazdem a podczas obrad przedstawiła przemyślane i przedyskutowane propozycje 
kandydatów. W innej koncepcji zwrócono uwagę na potrzebę dostarczenia uczest
nikom Zjazdu, możliwie pełnej informacji o delegatach kandydujących do władz. 
Stowarzyszenia.

Poruszono też sprawę organizacji pracy przyszłego Zarządu Głównego. Dr Ta
deusz Zarzębski' (Warszawa) zgłosił projekt, by stanowisko jednego z członków Pre
zydium ZG, np. sekretarza generalnego lub jego zastępcy, było stanowiskiem eta
towym, połączonym ewentualnie ze stanowiskiem dyrektora Biura ZG. Uspraw
niłoby to działanie Zarządu Głównego.

Rozwijając nieco ten wątek warto dodać, że chyba we wszystkich organizacjach 
społecznych o takiej liczebności i tak szerokim zakresie działania jak SBP co naj
mniej jeden członek władz pełni swoją funkcję etatowo. To się wcale nie kłóci ze 
społecznym charakterem całej organizacji. Koordynowanie działania tak dużego 
organizmu nie może się odbywać na zasadzie „może mi się uda wyrwać na godzinę 
z pracy” . Każda organizacja społeczna musi się zdecydować, czy chce sprawiać 
dobre wrażenie, czy wypełniać możliwie jak najlepiej swoje statutowe zadania. 
Efektywne i skuteczne wypełnianie zadań jest niemożliwe bez pewnych form 
instytucjonalnych, bez pełnej dyspozycyjności osób odpowiedzialnych za pracę ca
łej organizacji.

Otwarty pozostaje problem, czy któryś z wybranych przez Zjazd członków Pre
zydium Zarządu Błównego byłby skłonny zrezygnować z dotychczasowego stanowi
ska i podjąć pracę jako urzędujący wiceprezes lub sekretarz generalny SBP. Jak 
zagwarantować mu powrót do życia zawodowego (i stanowiska) po zakończeniu
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kadencji? Na te pytania trudno dać odpowiedź. Myślę, że w sytuacji normalnego 
rynku pracy, gdzie ciągły ruch służbowy i zmiany stanowisk są zjawiskiem zwy
czajnym, gdzie często dobrycłi facłiowców z&stępuje, się lepszymi fachowcami, osoba 
taka miałaby szansę nie tylko wrócić do pracy na równorzędne stanowisko, ale na
wet znacznie awansować w łiierarcłiii zawodowej. Na razie jednak nie mamy jesz
cze normalnego rynku pracy. Rucłi służbowy nie jest zjawiskiem zwyczajnym, do
brego fachowca zastępuje się lepszym fachowcem w zasadzie tylko wtedy, gdy ten 
pierwszy podpadł.. Kto nie ma szans podpaść; bo na przykład nic nie robi, ten do 
emerytury będzie siedział na swoim stołku (oczywiście, jeżeli nie awansuje).

Wróćmy jednak do warszawskiego Klubu Księgarza, gdzie odbywało się li
stopadowe posiedzenie Zarządu Głównego. SBP. Z zasygnalizowanym wcześniej 
problemem organizacji i efektywności pracy Stowarzyszenia wiąże się sprawność 
działania Biura ZG SBP oraz stan finansowy organizacji. Poinformowano o trud
nej sytuacji w Biurze, spowodowanej przede wszystkim błędami kadrowymi. Jesz
cze raz podkreślono konieczność powołania w  Biurze ZG działu prezydialnego, któ
ry merytorycznie wspierałby pracę Prezydiurfi.

Sprawa stanu konta bankowego 
Zarządu Głównego SBP jest często poruszana na posiedzeniach plenarnych ZG. 
Omav/iane są niestety nie kłopoty z wydaniem nadmiaru gotówki, ale problemy 
związane z jej brakiem. W r. 1988 kryzys finansowy dał się Stowarzyszeniu we 
znaki szczególnie ostro. Było to spowodowane głównie .zbyt optymistyczną kalku
lacją cen czasopism SBP, wydłużającym się cyklem produkcji książek, nikłymi 
vvplywami z tytułu składek członkowskich. Trudno przewidzieć, jaki byłby dalszy 
bieg wydarzeń, gdyby z pomocą — w postaci dotacji na zrównoważenie budżetu
— nie przyszło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Decyzja MKiS została przyjęta 
z uznaniem i z ulgą. Jednocześnie postanowiono podjąć działania na rzecz uzyska
nia przez SBP stabilizacji i niezależności finansowej. W przedstawionych założe
niach programu poprawy sytuacji finansowej ZG SBP określono

działania doraźne i długofalowe.
Do tych pierwszych należą:

— nie zawieranie — do czasu uzyskania pełnej stabilizacji finansowej —r żad
nych nowych umów na przedsięwzięcia wydawnicze, które nie rokują zysku; podej
mowanie ewentualnych przedsięwzięć deficytowych tylko pod warunkiem wcześ
niejszego uzyskania dotacji na ten cel;

— przyspieszenie wydania publikacji znajdujących się w produkcji;
— lepsza promocja publikacji SBP, lepsza organizacja ich kolportażu;
— zamieszczanie płatnych reklam w publikacjach SBP.
Wśród działań o charakterze długofalowym wymieniono m.in.:
— stworzenie podstaw prawnych dla podejmowania przedsięwzięć gospodarczych 

różnego typu przez Zarząd Główny i zarządy okręgów SBP: wprowadzenie odpo
wiednich zmian w Statucie SBP, opracowanie nowego regulaminu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez SBP;

— wypracowanie długofalowego programu wydawniczego SBP, stworzenie wa
runków do jego realizacji;

— podjęcie działań na rzecz powołania nowego czasopisma publikującego pro
spektywne informacje i recenzje na temat nowości wydawniczych (ewentualnie 
odpowiednie rozszerzenie formuły miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza”);

— rozszerzenie działalności gospodarczej SBP z działalności wydawniczej na 
inne dziedziny (np. doradztwo fachowe związane z różnymi aspektami pracy biblio
tek, organizacja imprez kulturalno-oświatowych, produkcja druków akcydenso
wych na potrzeby bibliotek, usługi związane z procesami komputeryzacji bibliotek).

Ożywioną dyskusję uczestników listopadowego zebrania wywołały
dążenia do podziału bibliotek 

wojewódzkich i miejskich na dwie odręHne placówki. Z niepokojem stwierdzono, 
że tendencje takie 'uwidoczniły się w kilku województwach. Podkreślono szkodli
wość tych koncepcji prowadzących do rozrostu administracji bibliotecznej, podziału 
księgozbiorów, rozbijania struktur, które sprawdziły się w działaniu. Przedstawiciel 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Lucjan Biliński, poinformował, że resort jest prze
ciwny dzieleniu bibliotek, ale — poza przekazywaniem swoich negatywnych opinii
— niewiele może w tej sprawie zdziałać. Decyzja leży bowiem wyłącznie w kom
petencji władz terenowych. Lokalne środowiska bibliotekarskie powinny — wyko
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rzystując swoje wpływy w różnego rodzaju ciałach przedstawicielskich! — prze
ciwstawiać się próbom podziału bibliotek.

Zarząd Główny postanowił opracować swoją opinię na temat rozdzielania biblio
tek wojewódzkich i miejskich, a następnie za pośrednictwem MKiS rozesłać ją do 
urzędów wojewódzkich.

(J. W ł ..)

W KRAJU 
W EUROPIE-NA ŚWIECIE

Konferencja naukowa nt.: 
„OCHRONA ZBIORÓW FOTOGRAFICZNYCH 

PRZED ZNISZCZENIEM”
Sosnowiec 7.06.1988 r.

w  dniu 7.06.1988 r. odbyła się w  Sosnowcu konferencja naukowa nt. Ochrona 
zbiorów fotograficznych przed zniszczeniem.

Gospodarzem spotkania był Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Uniwersytetu Śląskiego (ZBIN US), inicjatorem i organizatorem merytorycźnym 
jego pracownik prof, dr hab. Bronisław Zyska, reprezentujący jednocześnie podczas 
konferencji swoją macierzystą instytucję — Główny Instytut Górnictwa w Kato
wicach (GIG).

Zaproszenie wystosowane przez ZBIN 
US do blisko 100 instytucji i osób spot
kało się z żywym oddźwiękiem. Dowo
dem tego był udział ok. 60 osób z całego 
kraju reprezentujących 33 placówki nau
kowe, w  tym biblioteki, muzea, archi
wa i instytuty naukowe. Najliczniejszą 
grupę uczestników stanowili biblioteka
rze z bibliotek naukowych (publiczne bi
blioteki naukowe, biblioteki szkół wyż
szych). Relatywnie dużą grupę w stosun
ku do liczby zaproszonych stanowili rów
nież archiwiści i muzealnicy.

Otwarcia konferencji dokonał kie-
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równik ZBIN US doc. dr Adam Jarosz. 
Konferencję prowadził doc. dr hab. Jerzy 
Ratajewski.

Uczestnicy wysłuchali ogółem 5 . re
feratów, z tego cztery przygotowane 
przez, zespół pracowników GIG i Mu
zeum Historycznego m. Krakowa pod 
kierownictwem prof. dr. hab. B. Zyski. 
Autorem piątego referatu był pracownik 
Instytutu Mikrobiologii Uniwersytetu 
Warszawskiego dr Marek Ostrowski.

Pierwszym prelegentem był mgr Zyg
munt Cieplik (GIG). Przedstawił on wy
niki badań nad drobnoustrojami niszczą



cymi zbiory fotograficzne, przeprowa
dzonych wespół z B. Zyską, Antonim 
Wójcikiem i Renatą Kozłowską. Icłi 
przedmiotem była tzw. kolekcja kriege- 
rowska ze zbiorów Muzeum Historycz
nego m. Krakowa (MHMK). Prezentację 
rezultatów poprzedził referent zwięzłą 
relacją nt. stanu badań w tej dziedzinie. 
Temat ten zdobył jak dotąd niewielkie 
zainteresowanie zarówno w  Polsce, jak 
i za granicą. Wśród publikacji obcycła 
przeważają rozważania teoretyczne: pra
ce D. Camerona i Guilleta. W' tym kon
tekście badania te miały charakter iście 
pionierski. W pierwszej fazie określono 
drobnoustroje zasiedlające negatywy 
szklane. Pośród 13 gatunków grzybów 
szczególnie aktywne były trzy należące 
do gatunku Aspergillus. Drugą fazę sta
nowiły badania modelowe w komorach 
wilgotnościowych, przy wilgotności 
względnej Ww od 35 - 95®/o, mające na 
celu określenie zachowania się różnego 
rodzaju werniksów na działanie grzy
bów. Do komór wprowadzono mieszani
nę 91 gatunków grzybów. Do "Ww =  
=  62®/o nie zaobserwowano na negaty
wach szklanych żadnych zmian. Powy
żej tej granicy szczególną aktywność 
wykazywały grzyby z gatunku Asper
gillus.

Kolejny referat pt. Proces niszczenia 
zbiorów fotograficznych wj'^głosił M. 
Ostrowski. Temat przedstawiono w 
dwóch aspektach. Pierwsze ujęcie doty
czyło różnorodnych form zabezpieczania 
materiałów fotograficznych przed znisz
czeniem. Do najczęściej stosowanych 
form należą:
.1) dodawanie Raschitu już w  procesie 

produkcji,
2) kąpiele chemiczne, w tym kąpiele 

garbujące o charakterze bakteriolo
gicznym,

3) naświetlanie promieniami Rtg,
4) zabezpieczanie związkami fenoli,
5) przechowywanie w specjalnych foliach 

nieprzepuszczających światła,
6) przechowywanie w  kasetach metalo

wych w  niskich temperaturach.
Cztery ostatnie z wymienionych form

stosuje w  praktyce firma Kodak.
Drugi aspekt poruszony przez prele

genta dotyczył mechanizmów niszczenia 
obrazu informacyjnego na podłożu że- 
latynowo-srebrowym. Głównym niszczy
cielem są tutaj drobnoustroje upłynnia
jące żelatynę (zaciera się ostrość obra
zu), utleniające srebro (obraz staje się 
przeźroczysty) i kumulujące srebro (obraz 
nie nadaje się do odtworzenia). W celu 
uniknięcia tych zniekształceń należy sto
sować szeroko rozumianą prewencję. 
W zakresie ochrony zbiorów czarno-bia
łych powinny to być:

— sterylizacja fragmentów obrazu — li
kwidacja grzybów i zarodników,

— całkowite zniszczenie życia biologicz
nego.
Podsumowaniem tematyki niszczenia 

zbiorów fotograficznych i przyczyn tego 
stanu był referat B. Zyski pt. Analiza 
czynników niszczących zbiory fotogra
ficzne. W zastępstwie chorego autora 
przedstawił go Z. Cieplik. Autor podzie
lił szkodniki fotografii na 5 podstawo
wych grup;
1) czynniki atmosferyczne (zanieczysz

czenia atmosferyczne, substancje sta
łe, ciekłe, gazy, woda),

2) energia promieniowania (światło, cie
pło, promieniowanie jonizujące, Rtg),

3) czynniki biologiczne (owady, gryzonie, 
bakterie, grzyby),

4) czynniki katastrofalne (powódź, po
żar),

5) człowiek.
Prelegent przedstawił szczegółowo 

oddziaływanie poszczególnych czynników 
na podstawie przytoczonych już wcześ
niej badań oraz na podstawie badań 
prowadzonych przez magistrantów w 
ramach seminarium magisterskiego prof, 
dr. hab. B. Zyski w ZBIN UŚ. W prak
tyce należy je traktować łącznie, bo
wiem działają z reguły równocześnie. 
Najniebezpieczniejszy pośród nich wy
daje się być jednak człowiek, który przy
czynia się do intensyfikacji mocy pozo
stałych czynników. Wystąpienie zakoń
czył apel o podjęcie interdyscyplinar
nych działań dla ratowania zbiorów foto
graficznych w bibliotekach, archiwach 
i muzeach całego kraju.

Drugi blok tematyczny obejmował 
zagadnienie sposobów i warunków prze
chowywania archiwalnych materiałów 
fotograficznych.

Rozpoczął go mgr A. Wójcik — kon
serwator Muzeum Historycznego m. Kra
kowa — referatem pt. Warunki i sposo
by przechowywania archiwalnych mdte- 
rialów fotograficznych. Referent zapo
znał uczestników z prewencyjnymi dzia
łaniami podejmowanymi w  jego macie
rzystej placówce dla ochrony fotografii. 
Są to m. in.:
— wyposażenie pracowników i użytkow

ników w bawełniane rękawiczki,
— uż3r(vanie odpowiednich papierów 

przekładkowych i kopert do prze
chowywania negatywów — dotych
czas stosowane są mocno zakwaszone, 
a pożądane np. bibułka z czystej ce
lulozy nie do zdobycia w kraju,

— duplikatowanie zbiorów metodą tra
dycyjną (dwukąpielowy etap),

— zakaz palenia w pomieszczeniach eks
pozycyjnych i magazynach,

— odpowiednie ułożenie materiałów fo
tograficznych: negatywy w  pozycji
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pionowej, odbitki fotograficzne w po- 
2ycji poziomej,

—  zaopatrzenie żarówek wolframowych 
w odpowiednie osłony.
Następnie prelegent omówił szczegó

łowo warunki temperaturowe i wilgot
nościowe przechowywania zbiorów foto
graficznych: zalecane i praktyczne moż
liwości. Przedstawione dane, jak zazna
czył referent, nie wyróżniają się w isto
cie rzeczy czymś szczególnym. Problem 
tkwi w tym, by je stosować i to nie 
tylko doraźnie.

Jako ostatni przedstawiony został re
ferat trójki autorów: Z. Cieplika, A. Wój
cika, R, Kozłowskiej, wygłoszony przez 
mgr R. Kozłowską. Jego przedmiotem 
były badania zmierzające do znalezienia 
skutecznego zabezpieczenia przed koro
zją biologiczną zarówno materiałów ar

chiwalnych, jak również współcześnie 
wykonywanych duplikatów, reprodukcji 
itp. Składały się one z dwóch doświad
czeń. W pierwszym negatywy na podło
żu szklanym zabezpieczono werniksami 
z dodatkiem biocydów. W drugim do
świadczeniu jako podłoża używano pa
pieru fotograficznego prod. NRD, pod
danego standardowej obróbce uzupełnio
nej o garbowanie i zmianę charalcteru 
obrazu. Zastosowanie skutecznego bio- 
cydu jako dodatku do warstwy werniksu 
istotnie zwiększa odporność negatywów 
na podłożu szklanym. Wprowadzenie 
zmian w obróbce chemicznej materiałów 
fotograficznych przez zmianę srebra w 
emulsji światłoczułej na siarczek sre
bra i związki selenu oraz garbowanie 
daje całkowitą odporność przeciwgrzy- 
bową tych materiałów.

DYSKUSJA

Po wygłoszeniu referatów nastąpiła 
dyskusja. Jej zasadniczy wątek stano
wiły odpowiedzi referentów na pytania 
uczestników dotyczące technicznych 
aspektów przechowywania i ochrony 
zbiorów fotograficznych, np. badanie 
kwasowości papieru fotograficznego, do- 
kon3Twanie prób w  komorach próżnio
wych. Dyskutanci podkreślali pilną po
trzebę podjęcia zdec^owanych kroków■ 
w celu zahamowania niszczenia zbiorów 
fotograficznych. Były to głosy przedsta
wicieli wszystkich zgromadzonych na 
sali środowisk: bibliotekarzy, muzealni
ków, archiwistów. Zważywszy na liczne 
gwarancje ograniczenia natury material
nej, jak też skromne częstokroć możli
wości własne, mogą to być również drob
ne działania, np. zaprowadzenie odpo
wiednich warunków temperaturowych 
i wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
Może to być także pomoc ze strony 
lepiej przygotowanej instytucji. Ten 
ostatni postulat znalazł swoje połowicz
ne ucieleśnienie podczas konferencji: 
Archiwum Główne Akt Dawnych posta
nowiło pomóc Bibliotece Śląskiej w Ka
towicach przy reprodukowaniu zbiorów 
fotograficznych.

Uzupełnieniem części referatowej była 
polemika między Z. Cieplikiem a M. 
Ostrowskim w kwestii kumulacji srebra

z negatywów przez drobnoustroje. Zda
niem Z. Cieplika jest to hipoteza nie- 
udowodniona. Na koniec dyskusji M. 
Ostrowski przedstawił dalekosiężny pro
gram zabezpieczenia zbiorów fotogra
ficznych, którego istota zawiera się w  3 
punktach: profilaktyka, leczenie, rekon
strukcja.

Z większości głosów wynikała jed
nocześnie świadomość, że spotkanie tego 
typu, abstrahując od jego niewątpliwych 
wartości merytorycznych i szkolenio
wych, może być tylko jednym ze środ
ków do wyżej wskazanego celu. Wysu
nięto przy tym propozycję kolejnego 
spotk^ia na ten temat oraz opubliko
wania materiałów konferencyjnych na 
łamach „Biuletyn Obscura” . Korzystając 
z ogólnopolskiego charakteru konferen
cji ZBIN US upowszechnił informację
o zamiarze otwarcia 2-semestralnego Stu
dium Podyplomowego o specjalności 
„Ochrona zbiorów bibliotecznych” . Ini
cjatywę tę można uważać jako wkład 
organizatorów w działania zmierzające 
do poprawy stanu zabezpieczenia ziaio- 
rów bibliotecznych, • w tym zbiorów fo
tograficznych, przed szkodliwym wpły
wem różnego rodzaju czynników.

Zdzisław Gębołyś
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JAN WOŁOSZ

JAK SOBIE RADZĄ WĘGRZY, 
CZYLI O XX DOROCZNEJ KONFERENCJI 

STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY 
WĘGIERSKICH

W 1987 r. Stowarzyszenie Biblioteka
rzy Polskich podpisało umowę o współ
pracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy 
Węgierskich. Jest w tej umowie zapis
0 wzajemnym zapraszaniu przedstawi
cieli na zjazdy i ważniejsze konferencje. 
Właśnie dzięki temu zapisowi miałem 
przyjemność uczestniczenia (wraz z kol. 
Rafałem Kozłowskim, zaproszonym in
dywidualnie) w dorocznej konferencji 
bratniego Stowarzyszenia, zorganizowanej 
w mieście wojewódzkim Szekszard. 170 
km na południe od Budapesztu, w dniach 
7-9 lipca 1988 r.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Węgier
skich liczy ok. 4 tys. członków (Węgry 
liczą ok. 10 min mieszkańców). Człon
kami SBW jest także ok. 50 bibliotek
1 innych inst^ucji.

Otóż SBW od 20 lat organizuje do
roczne spotkania swych członków ko
lejno w poszczególnych województwach 
(komitatach), których jest 19. 
województwo ma więc szansę gościć bi
bliotekarzy z całego kraju raz na 19 lat.

Konferencje urządza się w lipcu. 
Można wówczas zakwaterować uczestni
ków w domach akademickich, bursach, 
na campingach czy polach namiotowych. 
Na hotele nie ma co liczyć, bo turystów 
zagranicznych jest w  tym czasie na 
Węgrzech wielu. Organizatorem konfe
rencji dorocznych jest SBW, ale kosztów 
uczestnictwa ono nie pokrywa. Uczest
nicy przyjeżdżają na własny koszt lub 
na koszt bibliotel^ w których są zatrud
nieni. Wielu przyjeżdża własnymi samo
chodami, z namiotami, często ze swoimi 
bliskimi.

Szelcszard liczy ok. 70 tys. mieszkań
ców, obok nowej zabudowy dużo starych 
domów i . . .  winorośli, której uprawą 
i tradycjami winiarskimi szczyci się mia
sto i region. Miasto jest czyste, zadbane, 
a sprzątających widziało się mimo upału 
(36°C).

Obrady konferencji rozpoczęły się w 
przestronnych pomieszczeniach miejsco
wego centrum kultury. Aby umożliwić 
dojazd uczestnikom ze wszystkich stron

kraju, ich otwarcie wyznaczono na go
dzinę czternastą. Sesja plenarna trwa
ła trzy godziny. Na sali obrad znalazło, 
się ponad 700 uczestników. Głównym te
matem sesji, jak i całej konferencji, by
ły problemy finansowania bibliotek w 
pogarszającej się sytuacji gospodarczej 
kraju. Choć budżety biblioteczne nie są, 
redukowane, to jednak inflacja (duża 
mniejsza niż u nas) robi swoje. Odczu
wają to szczególnie biblioteki naukowe. 
Za te same pieniądze z każdym rokiem 
mogą one kupić coraz mniej Icsiążek 
i W3T>osażenia, a zwłaszcza piśmiennic
twa zagranicznego, którego ceny na_ 
świecie szybko wzrastają. Zmusza to bi
bliotekarzy węgierskich do szukania, 
środków zaradczych.

Podstawą dyskusji na sesji plenar
nej był referat L. Lengyela z Instytutu 
Badań Finansowych o „Wpływie mecha
nizmu ekonomicznego na działalność bi
bliotek” . Pięciu koreferentów z biblio
tek wojewódzkich i związkowych oraz 
z Centralnego Ośrodka Metodycznegcv 
Biblioteki Narodowej uzupełniło wywo
dy głównego prelegenta swoimi przemyś
leniami, uwagami i propozycjami. Dy
skusji nie przewidziano i jej nie było. 
Dyskutować można było w następnjmfi  ̂
dniu w  cźasie obrad sekcyjnych. Uczest
nicy podzielili się na sześć sekcji: biblio
tek dla dzieci i młodzieży, bibliotek 
technicznych, bibliotek naukowych, bi
bliotek muzycznych, środków audiowi
zualnych oraz pracy metodyczno-instruk- 
cyjnej. W każdej sekcji wprowadzenie 
do dyskusji stanowił referat oraz dwa 
koreferaty. Zgodnie z głównym tematem 
konferencji, we wszystkich sekcjach u- 
wagę skupiano na aspekcie ekonomicz
nym działalności bibliotecznej.

Ogólny ton wystąpień na konferencji 
był bardzo rzeczowy. Trudności ekono
miczne bibliotek są coraz większe — 
stwierdzano, powołując się na przykła
dy. To co się dzieje w  mal^rosferze go
spodarczej kraju mocno waży na budże
tach bibliotecznych. Do tego dochodzi 
niski prestiż bibliotek i ich dość odległe-
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-miejsce w kolejce do środków z bud
żetu państwowego. Bierne obserwowanie 
kształtującej się sytuacji prowadzi do 
nikąd. Liberalizacja w  gospodarce — 
podkreślano — dość skutecznie rozrywa 
gorset zakazów i nakazów i zachęca do 
działania ekonomicznego. Mówiono o no
wej technice, której zastosowanie redu
kuje pracochłonność i koszty prac biblio
tecznych. Mimo że samo jej zastosowa
nie, jak np. w  przypadku komputerów, 
nie jest tanie. Informowano o wspólnych 
przedsięwzięciach bibliotek, dzięki któ
rym staje się możliwe tańsze i łatwiej
sze rozwiązjrwanie wielu problemów. 
M.in. w  1986 r. 16 wojewódzkich biblio
tek publicznych podjęło współpracę, w 
wyniku której udało się uzyskać pewien 
postęp w  automatyzacji i konserwacji 
materiałów bibliotecznych. Coraz więk
szej wagi nabiera pozysl^iwanie środków 
z dodatkowych źródeł, a m.in. od czy
telników. Dąży się do utrzymania do
tychczasowego zakresu bezpłatnych u- 
sług bibliotecznych, ale nowe formy 
usług z reguły mają już charakter od
płatny. Czytelnik płaci za kopie doku
mentów, za wypożyczanie wideokaset, 
plakatów oraz innych nietradycyjnych 
form materiałów bibliotecznych. Sygna
lizowano dążenie w wielu bibliotekach 
do ostrego redukowania tych wszystkich 
prac, które nie mają bezpośredniego 
związlcu z obsługą czytelników. Coraz 
więcej bibliotek nie kupuje książek i in
nych materiałów bibliotecznych, o któ
rych z góry można powiedzieć, że nie 
będą miały większego powodzenia u czy
telników. Mówiono też o remontach, któ
rych organizowanie czy nawet wykony
wanie we własnym zakresie pozwala 
obniżyć znacznie ich koszty. Nie wahano 
się też mówić o oszczędnościach w  sfe- 
vfze zarządzania, tzn. likwidowanie prze
rostów biurokracji, co stwarza poten
cjalne i realne możliwości redukcji zbęd
nych wydatków nie tylko w  skali kra
jowej, ale i w  ramach poszczególnych, 
głównie większych bibliotek.

Po dwóch dniach obrad 20. konferen
cji SBW jej uczestnicy mogli uczestni
czyć w  międzynarodowej kilkugodzinnej 
postconference z udziałem bibliotekarzy 
z innych krajów europejskich (najlicz
niejsi byli bibliotekarze z RFN, Austrii, 
uczestnikiem był również P. Nauta, se
kretarze generalny IFLA  i E. Granheim, 
była przewodnicząca IFLA). Miała ona 
ten sam temat, co konferencja dorocz
na SBW, i stwarzała dodatkową okazję 
do rozważenia omawianych problemów 
na tle sytuacji finansowej bibliotek 
i związanych z nią problemów w innych 
krajach.

W czwartym dniu spotkania uczestni
cy, w  kilku grupach, wyjechali na zwie

dzanie bibliotek i zabytków kultury w 
regionie. Ustalony wcześniej termin po
wrotu do kraju uniemożliwił mi wzięcie 
udziału w  wycieczkach. Mam jednak 
podstawy, aby stwierdzić, że dla uczest
ników konferencji ten turystyczno-pro- 
fesjonalny objazd regionu był interesu
jący i pożyteczny.

Jeśli miałbym oceniać doroczną kon
ferencję SBW, to nie w  dorobku teore
tycznym upatrywałbym jej największych 
walorów (choć na konferencji przedsta
wiono wiele wartościowych referatów). 
Myślę, że jej wartość i niewątpliwa 
atrakcyjność (co 5 -6  bibliotekarz wę
gierski w  niej uczestniczył) wynikają:

— dla uczestników — z atrakcji to- 
warzysko-kulturalnych i turystycznych, 
z możliwości uzyskania wartościowych 
i pożytecznych informacji, w  tym wy
miany doświadczeń, z poczucia uczest
niczenia we wspólnej debacie nad pod
stawowymi problemami zawodu,

— dla przedstawicieli ośrodków ste
rujących węgierską polityką bibliotecz
ną — z dogodnej sposobności bezpośred
niego kontaktu ze środowiskiem i bez
pośredniego przekazywania i lansowania 
określonych zmian i nowych rozwiązań 
oraz kształtowania określonych poglą
dów i opinii. Konferencja niewątpliwie 
stwarzała sprzyjające warunki rozpow
szechniania i przyswajania sobie przed
stawianych na mównicy i w kuluarach 
informacji, poglądów, opinii i doświad
czeń.

Formuła dorocznych konferencji, 
otwartych dla wszystkich zainteresowa
nych bibliotekarzy, ma kapitalne zna
czenie dla integrowania środowiska bi
bliotekarskiego na Węgrzech, wzajemne
go poznawania się, zawierania przyjaź
ni, podtrzymywania kontaktów, inicjo
wania nowych pomysłów i przedsięwzięć, 
wyłaniania liderów. Towarzyszące kon
ferencji imprezy towarzyskie, jak np. 
przyjęcie wydane przez władze miejskie 
Szekszard dla wszystkich (!) uczestni
ków połączone z degustacją miejscowego 
wina i pokazem ceremoniału winiar
skiego oraz tańców regionalnych, czy 
grupowe wycieczki do bibliotek i zabyt
ków kultury na terenie komitatu — 
stwarzają jedyne w  swoim rodzaju wa
runki do nawiązywania stosunków ko
leżeńskich, formowania się grup wspól
nych zainteresowań oraz poznawania 
własnego kraju, jego tradycji kultural
nych, odrębności regionalnych itp.

W Szekszśird mogłem zobaczyć w du
żym stopniu to, do czego dąży nasz Za
rząd Główny SBP, niestety, bezskutecz
nie, a o czym pisał kol. Andrzej Kempa 
w artykule „O miejsce SBP w środowi
sku bibliotekarskim” , opublikowanym 
w „Bibliotekarzu” nr 4 - 5/1987.
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SZC^xPAN JAN ANTOŚ

ŁÓDZKA KSIĄŻNICA NAUCZYCIELSKA 
OTRZYMAŁA IMIĘ PROF. TADEUSZA 

KOTARBIŃSKIEGO

W dniu 30 maja 1988 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi otrzymała 
imię jednego z największych polskich uczonych, wielkiego humanisty X X  wieku 
i nauczyciela kilku pokoleń Polaków, Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.

Na zorganizowanej z tej okazji uro
czystości, w  obecności najbliższej rodzi
ny Patrona, władz politycznych, admi
nistracyjnych i związkowych Łodzi oraz 
nauczycieli, przyjaciół, pracowników 
i cz^elników, okolicznościowe przemó
wienie wygłosił i przekazał akt nadania 
imienia na ręce dyrektora Biblioteki Ku
rator Oświaty i 'Wychowania mgr Boh
dan C e g i e l s k i .  Sylwetkę Patrona 
przybliżył zebranym uczeń i bliski współ
pracownik Profesora doc. dr hab. Jan 
G r e g o r o w i c z  w  referacie „Profesor 
Tadeusz Kotarbiński jako uczony i wy
chowawca” . Pamiątkową tablicę, wyko
naną według ciekawego i oryginalnego 
projektu ucznia Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w  Łodzi (praca dy
plomowa) Arkadiusza K l i c h a ,  odsło
niła małżonka Patrona, prof. Janina K  o- 
t a r b i ń s k a  i Jego syn doc. dr Adam 
K o t a r b i ń s k i .

Zwracając się do zebranych gości 
prof. Janina Kotarbińska w  bardzo ciep
łych i serdecznych słowach mówiła o 
pracy dydaktycznej i naukowej Profeso
ra, a szczególnie o Jego udziale w  orga
nizowaniu oraz rozbudowie Uniwersyte

tu Łódzkiego i długoletnich kontaktach 
ze środowiskiem akademickim Łodzi. 
Podkreśliła również zainteresowanie 
i stałą troskę Patrona o szkołę i biblio
teki polskie.

W drugiej części uroczystości wystą
pił uczniowski zespół artystyczny i chór
III Liceum Ogólnokształcącego im. Ta
deusza Kościuszki w Lodzi z niekon- 
wencjonalnjrm i niezwykle interesująco 
przygotowanym repertuarem pod kie
rownictwem mgr Krystyny K o r c z  (in
scenizacja), mgr Zofii R o g o w s k i e j  
(montaż) i mgr. Krzystofa K o z ł o w 
s k i e g o  (chór). Po uroczystości wyko
nawcy zebrali słowa pochwały i uznania.

Goście z zainteresowaniem zwiedzili 
również Bibliotekę i przygotowane z tej 
okazji dwie ekspozycje:
— jedna ukazywała życie i twórczość 

Profesora Tadeusza Kotarbińskiego 
(zdjęcia rodzinne i z różnych okolicz
nościowych uroczystości, kserokopie 
dokumentów, np. życiorys, ankiety 
pei’sonalne, dyplomy, odznaczenia i in
ne oraz publikacje z okresu między
wojennego i powojennego),

— druga prezentowała rozwój i osiąg

PEDAGOGICZNEJ 
BIBLIOTEKI 

. W O J E W Ó D Z K IE J ^ ,  
im.PROF. TADEUSZA ^  

KOTARBIŃSKIEGO ^  
W  ŁODZI h U
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nięcia PBW w Łiodzi (starodruki, kro
niki, ekslibrisy, stare księgi inwenta
rzowe, prace magisterskie omawiające 
rozwój Biblioteki oraz inne materia
ły związane z powstaniem i działal
nością placówki. Eksponowane zbio
ry ukazywały bogaty dorobek i osiąg
nięcia Łódzkiej Książnicy Pedago
gicznej,
Nadanie imienia stało się również in

spiracją do jeszcze innych inicjatyw Bi
blioteki: np. wydanie okolicznościowego 
ekslibrisu według projektu artysty pla
styka Witolda J u s t y n y ,  wykonanie 
portretu Patrona (praca dyplomowa A r
kadiusza K l i c h a )  oraz opublikowanie, 
przy poparciu i pomocy Kuratorium 
Oświaty i Wychowania, opracowanej 
przez dra Kazimierza W i l i ń s k i e g o  
monografii „Z  dziejów Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej imienia proi 
Tadeusza Kotarbińskiego w  Łodzi (1921 -
- 1987)” .

Wydawnictwo to jest pierwszym tego 
tjHPU całościowym opracowaniem historii 
łódzkiej Pedagogicznej Biblioteki Wo
jewódzkiej. Stanowi ono jednocześnie 
jedną z form wyrażania wdzięczności 
i ocalenia od zapomnienia dorobku osób, 
które uczestniczyły w tworzeniu pod
staw tej placówki i przyczjmiły się do 
jej stE^ego rozwoju. Wielu z nich już 
nie ma wśród nas, zaś istniejące szczu
płe dokumenty archiwalne nie odzwier
ciedlają wszystkich wydarzeń, a szcze
gólnie atmosfery zaangażowania, po
święcenia, a czasem wręcz pasji ludzi 
związanych z tą Biblioteką. Konfronta
cja dokumentów ze wspomnieniami oraz 
osobiste zaangażowanie autora jako czy
telnika, a następnie pracownika Biblio
teki pozwoliły w  miarę możliwości, 
przedstawić obiektywnie rekonstrukcję 
jej przeszłości, jak i stan obecny.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódz
ka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w 
Łodzi należy do najstarszych bibliotek 
pedagogicznych w kraju. Powstała w ro
ku 1921 jako Miejska Centralna Biblio
teka Pedagogiczna. Przez prawie siedem
dziesięcioletni okres swojej działalności 
(z wyjątkiem okupacji; w  tym czasie 
była zamknięta, a poważna część zbio
rów zrabowana) wielokrotnie zmieniała 
lokalizację i nazwę, ale zawsze niezmien
nie służyła pomocą łódzkim nauczycie
lom i wychowawcom. Przez ten okres 
zgromadziła 220 tysięcy wol. książek =*=, 
15189 wol. czasopism (1140 tytułów) 
i 2179 jednostek inwentarzowych zbio

rów pracowni reprograficznej (taśmy, 
kasety i płyty do nauki 21 języków ob
cych, mikrofilmy i inne materiały po
mocnicze).

W księgozbiorze znajduje się również 
95 starodruków, w większości z XV 
i X V I wieku, oraz 975 druków zwar
tych z X IX  wieku. Zgodnie z obowią
zującym w PBW statutem w struktu
rze zbiorów dominują pozycje dotyczące 
nauk pedagogicznych, psychologicznych, 
socjologicznych i pokrewnych, stanowią
ce łącznie ok. 43®/o zasobów.

Wspomnieć należy również o Wy
dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki, 
powszechnie znanym jako Muzeum 
Oświaty Łódzkiej (powstało w 1983 roku 
jako pierwsze tego typu muzeum w kra
ju). Muzeum pomimo ki’ótkiego olcresu 
działalności, może poszczycić się już po
ważnymi osiągnięciami. Posiada w swych 
zbiorach liczne (247) muzealia, w tj-m 
42 sztandary szkolne — najstarszy z 
1916 roku, zabytkowy sprzęt szkolny, 
Przybory uczniowskie, pomoce naukowe 
itp. oraz archiwalia obejmujące 1300 
jednostek inwentarzowych (każda posia
da od kilku do kilkuset pozycji\, zawie
rające różnorodne materiały i dokumen
ty (oryginały bądź kserokopie) dotyczące 
rozwoju łódzkiej oświaty oraz zasłużo
nych nauczycieli i działaczy oświato
wych.

-Warto w tym miejscu zauważyć, że 
większość zbiorów zgromadzono dzięki 
szlachetnym pasjom, staraniom oraz wy
rzeczeniom łódzkich pedagogów, którzy 
swoje, czasem bardzo cenne pamiątki, 
przekazali społeczeństwu.

Ze zbiorów Biblioteki korzysta prze
ciętnie rocznie ponad 7 tysięcy czytel
ników, w  tym ok., 34«/o stanowią nau
czyciele i pracownicy akademiccy wyż
szych uczelni. Biblioteka oprócz wypoży
czania i udostępniania (średnio rocznie 
około 65 000 wol.) prowadzi również in
ne formy działalności, szczególnie w za
kresie pomocy łódzkim pedagogom w sa
mokształceniu i doskonaleniu ich pracy 
zawodowej, w inspirowaniu i propago
waniu postępu pedagogicznego, współ
pracuje z wieloma instytucjami i pla
cówkami oświatowymi, organizuje prak
tyki uczniowskie i studenckie, pomaga 
bibliotekom szkolnym (Bibliotelca Skła
dowa — filia PBW) w selekcji i wymia
nie księgozbioru.

Od początku swojej działalności sta
nowiła i stanowi swoisty warsztat pra
cy nauczycielskiej.

PnZYPISY

• Wszystkie dane liczbowe dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 1988 r. .

28



JÓZEF PODGÓRECZNY

SPOTKANIE 
Z JAKUBEM WOJCIECHOWSKIM 

, NA SESJI W BARCINIE

W 1988 roku pr^-pada 30 rocznica 
śmierci Jakuba Wojciechowskiego, au
tora Życiorysu własnego robotnika (wy- 
.danego w 1930 r.), działacza politycznego, 
kulturalnego oraz założyciela i pierw
szego kierownika Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Barcinie na Pałukach, 
gdzie po powrocie z 25 letniego pobytu 
na emigracji w Niemczecłi zamieszkał 
w 1924 roku.

Podczas pobytu w Niemczech imał się 
różnej pracy i zawodów, udzielał się 
również w życiu tamtejszej Polonii, a 
pod koniec swej emigracji wziął udział 
w konkursie ogłoszonym przez Polski In
stytut Socjologiczny w  Poznaniu (zało
żony przez prof. Floriana Znanieckiego) 
na życiorys robotnika i uzyskał w nim 
pierwszą nagrodę.

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców 
Kultury w Bydgoszczy wykorzystało tę 
rocznicę, ażeby sylwetkę tego niezwy- 

' tóego „klasyka w bluzie robotniczej” , 
jak go nazwał Tadeusz Boy Żeleński, 
przypomnieć nie tylko mieszkańcom Pa
łuk̂  i Kujaw, ale także całemu społe
czeństwu, bo mimo krótkiego czasu od 
jego śmierci został już zapomniany. Tu 
trzeba dodać, że Jakub Wojciechowski 
był człowiekiem pechowym. Pech bo
wiem prześladował go nie tylko w ży
ciu, ale także po śmierci; m.in. jego grób 
długo był bezimienny, a także długo 
i cierpliwie Zarząd Okręgu Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich w Bydgo- 
szezy kołatał do różnych drzwi i zabie
gał o zezwolenia na nazwanie jego imie
niem Biblioteki Publicznej w  Barcinie. 
Aby przypomnieć działalność Jakuba 
Wojciechowskiego została zorganizowa
na sesja popularnonaukowa w Barcinie. 
Jej inicjatorem było RSTK, a organiza
torami: Wydział Kultury i Sztuki Urzę
du Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urząd 
Miasta i Gminy Barcin RSTK, Kujaw
sko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne 
w Bydgoszczy przy współpracy bydgo
skiej i barcińskiej biblioteki publicznej. 
Celem popularyzacji tej sylwetki został 
ogłoszony w roku ubiegłym konkurs li
teracki im. Jakuba Wojciechowskiego, 
powołano Społeczną Kapitułę Honorowe
go Medalu im. Jakuba Wojciechowskie

go, który będzie przyznawany nie tylko 
w tym regionie,, ale w całym kraju tym, 
którzy wyróżnią się w rozwoju kultury 
robotniczej. Także została otwarta Izba 
Pamięci Jakuba Wojciechowskiego w 
Barcinie, do czego przyczyniło się Koło 
Przyjaciół im. Jakuba Wojciechowskie
go przy miejscowej Bibliotece Publicz
nej, które powołał do życia Czesław 
Cieślak.

Na sesję, oprócz mieszkańców i mło
dzieży Szkoły Podstawowej im. Jakuba 
Wojciechowskiego oraz miejscowych 
władz miejsko-gminnych, przybyli zapro
szeni goście z Bydgoszczy, Warszawy 
oraz laureaci konkursu literackiego im. 
Jakuba Wojciechowskiego z całego kra
ju. Wśród zaproszonych gości byli: Prze
wodniczący Narodowej Rady Kultury 
prof. Bohdan Suchodolski, Sekretarz Ko
mitetu Wojewódzkiego PZPR Jan Stry- 
charski, wicewojewoda bydgoski Tomasz 
Gliwa, dyrektor Wojewódzkiej i M iej
skiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy 
mgr Antoni Sobieszczyk, władze miej
sko-gminne Barcina oraz przedstawiciele 
organizacji politycznych i kulturalnych 
z Bydgoszczy i Pałuk. Sesji przewodni
czył prezes RSTK w Bydgoszczy Kazi
mierz Balcerowski. Po zagajeniu, z sali 
obrad wj^szły delegacje, by na miejsco
wym cmentarzu na płycie nagrobnej 
Wojciechowskich, a także pod tablicą 
pamiątkową umieszczoną na domu Woj
ciechowskich przy ul. Mariana Buczka 
32 złożyć wiązanki kwiatów.

Na sesji wypowiadali się: Wiesław 
Woźniak — odczytał pracę prof. Helstyń- 
skiego (nieżyjącego) o życiu Jalaiba 
Wojciechowskiego, Wiesław Rogowski, 
autor publikacji pt. Zapomniana przy
jaźń Boya — omówił sposób w jaki 
Jakub Wojciechowski w swojej biografii 
ukazał los europejskiej klasy robotniczej, 
której ważną część stanowią robotnicy 
polscy. Anna Sucharska ciekawie scha
rakteryzowała twórczość literacką Jaku
ba Wojciechowskiego. Również prof. 
Bohdan Suchodolski podzielił się swoimi 
refleksjami dzisiejszej sytuacji kultury 
robotniczej i jej perspektyw.

Na zakończenie sesji wrręczono od
znaczenie zasłużonym działaczom „Za
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szczególne zasługi dla rozwoju woje- Wręczono również nagrody i wT-óżnie-
wództwa bydgoskiego” , udekorowano nia laureatom konkursu literackiego im.
członków RSTK: Maksymiliana Barta- Jakuba Wojciechowskiego.
-Kozłowskiego i Władysława Łysiaka, Po zakończeniu sesji jej uczestnicy 
medalami honorowymi im. Jakuba Woj- udali się na ul. Mariana Buczka nr 32 
Ciechowskiego wyróżniono: Bohdana Su- do domu (zbudowanego w 1929 i', przez 
chodolskiego, Józefa Podgórecznego, Mi- małżonków Wojciechowskich), który wła- 
chała Krajewskiego, Stanisława Dobia- dze miasta Barcina przeznaczyły r.a Izbę 
sza, Bronisława Gołębiowskiego, Andrze- Pamięci Jakuba Wojciechowskiej i do
ją Kwileckiego, a także Izbę Pamięci konano jej oficjalnego otwarcia.
Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie.

ROZMAITOŚCI Z PRZESZŁOŚCI
W ybrał i gdzie trzeba komentarzem uzupełnił Andrzej Kempa

Kwerenda chyba zagraniczna

Jerzy Łojek (1932 - 1986), przedwcześnie zmarły historyk i publicysta, w opraco
wanej pod jego kierunkiem Bibliografii prasy polskiej 1661 - 1831 (Warszawa 1965), 
zamieścił pod poz. 169 następujący zapis: Gazeta Mińska. Mińsk Litewski 1812. 
Czas. ogólnoinformacyjne. Biuletjna wojskowy. Również pt. Gazeta Polska Mińska?

Ten lakoniczny opis ^bibliograficzny zawdzięczał Łojek informacji zaczerpniętej 
z Bibliografii polskiej Estreichera, t. II, Kraków 1874, s. 22. Ponieważ egzempla
rza gazety nie udało się odnaleźć, opisowi towarzyszy znamienna gwiazdka, ozna
czająca opis bez autopsji.

Tymczasem pamiętnikarka kresowa Zofia Kowalewska w wydanych w Wilnie 
w  1912 r. Obrazkach mińskich 1850-1863 (s. 11) wspomina: „W  Mińsku poczęła 
wychodzić Tymczasowa Gazeta Mińska, z tekstem polskim i francuskim.

Ciekawe egzemplarze tego krótkotrwałego pisma nie przechowały się niestety, 
w  żadnym polskim domu. Zdobył je jednak, może z archiwów miejskich, p. Koło- 
diejew, jeden z nowszych właścicieli ziemskich spod Borysowa, zbieracz pamiątek 
z 1812 r., które wraz z „Gazetą Mińską” odesłał w  stuletnią rocznicę do muzeum 
napoleońskiego w  Moskwie. Ostatnie więc echa mińskie z owej epoki, uwięzłe w pa
pierze — ulotniły się z kraju” .

Być może, że w  czasie ożjrwiających się bezpośrednich kontaktów bibliotekarzy 
polskich i radzieckich uda się gdzieś w Moskwie odnaleźć unikalne egzemplarze 
pisma z czasów epopei napoleońskiej. A  może koledzy radzieccy, czytając tę ru
brykę „Bibliotekarza” sami odpowiedzą na nasz apel?

Wizytówka bibliofila

Mój znakomity przewodnik po zakamarkach literatury ojczystej Juliusz Wiktor 
Gomulicki zaprosił mnie na gawędę bibliofilską swego autorstwa pt. Przedziwne 
dzieje pewnej dedykacji bibliofilskiej 1900 - 1985, która odbyła się 12 marca 1985 r. 
w  lokalu ZAIKS w Warszawie. Ku wielkiemu żalowi nie udało mi się wysłuchać 
urokliwej, jak zwykle, gawędy wybitnego norwidologa i bibliofila zarazem. Na pa
miątkę pozostało zaproszenie i świetna kserokopia| owej dedykacji, którą za ze
zwoleniem JWG (dla wtajemniczonych to kryptonim tak oczywisty, jak oczywistym 
był i pozostał dotąd inny kryptonim: XBW):
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Szanownemu Panu Zygmuntowi Wolskiemu 
„miłośnikowi książek”

Zaprawdę, Panie, że dobrze wybrałeś,
Gdy swym miłościom cel tak godny dałeś.
Przez księgi wiedzie w  Nieskończoność droga;
Kto w księgi patrzy, widzi przez nie — Boga.

Wiktor Gomulicki 

Warszawa, w październiku 1915 r.

Dedykacja znalazła się na książce W. Gomulickiego Kłosy z polskiej niwy,- 
(Wai-szawa 1912), podarowanej przez znakomitego poetę znakomitemu bibliofilowi,
o którym ciepło wspominał Jan Michalski w  pamiętniku 55 lat wśród książek, wy
danym po raz wtóry w serii „Książki o Książce” (Wrocław 1976). Gorąco nama
wiałem Gomulickiego do opublikowania owej przygody bibliofilskiej, ale tymcza
sem odsyłam zainteresowanych do przywołanego pamiętnika Michalskiego i do I 
tomu wspomnień Zuzanny Rabskiej Moje życie z książką (Wrocław 1959), gdzie 
znajdujemy ciekawą anegdotę o Wolskim, wyjaśniającą częściowo cudzysłowowy 
określnik przypisany Wolskiemu przez autora „Wspomnień niebieskiego mundurka” :

Zygmunt Wolski kupował księgi w  trzech egzemplarzach: dla siebie, dla przy
jaciół i dla ... złodziei. Na biletach wizytowych pod nazwiskiem Wolski widniał 
napis: Miłośnik ksiąg (podkreślenie moje — AK). Kiedy (Władysław) Smoleński 
nie mógł się doczekać oddania trzeciego tomu „Jagiellonek” Przeździeckiego, wrę
czył Wolskiemu nie bez irytacji pozostałe tomy ze słowami; „W  ten sposób przy
najmniej jeden z nas będzie posiadał dzieło w komplecie” . Wolski skwapliwie za
brał książki i uważał, że wszystko jest w  porządku.

A teraz mój gorący apel do wszystkich bibliofilów, bibliomanów, myszy biblio
tecznych, szpargalistów: Przejrzyjcie wasze zbiory wizytówek czy kart wizytowych 
(jak niegdyś mawiano). Może gdzieś tam spoczywa w zapomnieniu wizytówka z na
pisem „Zygmunt Wolski miłośnik książek” , , Czasy to przecież nieodległe, niewiele 
ponad pół wieku od dnia śmierci warszawskiego dziwaka bibliofila (1862 - 1931). 
Błagam o wypożyczenie, dobrą fotokopię Idub odbitkę ksero, wreszcie o kontakt 
korespońdencyjny z Redaktorem Tego Działu, jakby powiedział Julian Tuwim.

Dla ciała i dla duszy

W bawialnej sali (dworu Franciszka Karpińskiego w  Chorowszczyżnie — przyp. 
mój AK) stały dwie szafy; na jednej umieścił (Karpiński) napis dużymi literami 
:,Dla ciała” i napełnił konfiturami. Na drugiej szafie, założonej książkami, wisiał 
napis „Dla duszy” .

Przeoczony tu fragment Pamiętników Natalii Kickiej (Warszawa 1972) kores
ponduje z podobnym ^pomysłem wykorzystanjnn praktycznie przez słynnego funda
tora biblioteki publicznej w Cieszynie (1808) Leopolda Jana Szersznika (w stycz
niu 1989 r. mija 150 rocznica tego znakomitego bibliofila). „Ks. Szersznik, eksjezuita
— donosił „Kurier Warszawski” (1842, nr 32) — prżeznaczając niegdyś dla uczącej 
się młodzieży w  Cieszjmie założoną przez siebie bibliotekę, kazał na murze gmachu 
tejże wykuć w  kamieniu wielkimi zgłoskami: „Strawa dla dus^” . Jacek Koraszewski, 
autor biogramu Szersznika w  Slovmiku pracowników książki polskiej podaje, że 
napis został wykuty na kamiennej płycie odrestaurowanego w  1802 r. i przysposo
bionego do celów bibliotecznych gmachu i brzmiał: Lecznica duszy, tyle że tekst 
był zapisany w języku greckim.

Rosyjski kolekcjoner doby przedrewolucyjnej J. A. Charłamow podczas spotka
nia z wybitnym pisarzem Mikołajem Leskowem (1831 - 1895) zaintrygowany był 
napisem nad regałem bibliotecznym w gabinecie pisarza. Napis brzmiał: „Wszystko, 
prócz książki” . Po prostu Ipisarz z własnego doświadczenia znał nieodpowiedzialność 
czytelniczą przyjaciół, pożyczających książkę na jeden; tylko dzionek (por. „Anti- 
kvar. BibliografiCeskij listek, 1902, nr 7).

Nie wiemy, czy Julian Tuwim znał bibliofilskie cierpienia Leskowa, ' ale na 
użytek publiczny ukuł następujący aforyzm (1950): „Książek pożyczonych nie należy 
oddawać, aby pożyczających odzwyczaić od pożyczania. Jeżeli się komu powyższy 
paradoks wyda egoistyczny czy antydemokratyczny, to trudno. . .  Doświadczenie 
nauczyło nas, że w 99 wypadkach na 100 książka pożyczona komuś, jest książką
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■straconą. Nie wiadomo dlaczego, zwrócenie byle długu karcianego czy jakiejś sumy 
pieniędzy jest sprawą „honoru”, a zatrzymanie pożyczonej książki nie uchodzi za 
kradzież” .

A  my proponujemy, niniejszy numer „Bibliotekarza” włączyć w nasz „Index 
periodicorum prohibitorum”, by nasi. czytelnicy nie wynieśli nam całkowicie zbiorów 
bibliotecznych, pozostawiając na wieczną rzeczy pamiątkę same tylko rewersy albo 
I n ie. . .

Z bibliofilskiej aforystyki 

U wielu ludzi łatwiej o dobre wino, niż o dobrą książkę.

Stanisław Brandowski (1931)

ZOFIA RUMOCKA
1939 - 1988

Urodziła się 9.09.1939 roku w  Poszewce. Pracę zawodową podjęła 11 lipca 1956 
roku w bibliotece gromadzkiej w Poszewce, następnie w filii GBP Miedzna, rejon 
Węgrów, woj. siedleckie.

Ciężkie warimki materialne i opieka nad schorowanymi rodzicami nie pozu^alały 
jej na ukończenie szkoły średniej. W Bibliotece Gromadzkiej w  Poszewce, potem 
w filii dzięki solidnej, systematycznej pracy i swemu wielkiemu osobistemu za
angażowaniu osiągnęła bardzo dobre wyniki czytelnicze.

W roku 1977 spłonął budynek, w którym mieściła się filia biblioteczna w  Po
szewce. Z tego powodu Zofia Rumocka przeszła do pracy w filii bibliotecznej 
w  Międzylesiu (też GBP Miedzna), gdzie aż do swej choroby była bardzo sumien
nym, zdyscyplinovv^anym pracowniićiem. W maju 1986 roku otrzymała Złoty Krzyż 
Zasługi. W  styczniu 1988 roku z powoda długotrwałej choroby przeszła na rentę 
inwalidzką. W dniu 23.04.88 roku tragiczny .wjnpadek spowodował odejście na zawsze 
naszej koleżanki. '

Elżbieta Święcicka
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