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Szanowny Panie Ministrze,

my bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach publicznych czujemy się 
poważnie zaniepokojeni sytuacją, panującą od wielu lat, a szczególnie 
ostatnio, w naszym środowiskn zawodowym.

Bibliotekarstwo publiczne to szczególny rodzaj działalności kultural
nej, który na szerszą skalę w Polsce stał się zdobyczą ustrojową socja
lizmu. Powszechny dostęp do dóbr kultury zagwarantowany społeczeń
stwu przez nasz ustrój polegał przede wszystkim na umożliwieniu korzy
stania z podistawowego dobra jakim jest książka.

W zmieniającej się sytuacji gospodarczej, gdzie uprzywilejowane sta
ją się te dziedziny działalności społecznej, które przynoszą zyski i nie wy
magają dotacji, nasza praca zaczyna być traktowana jak dekoracyjny 
dodatek do naprawdę ważnych procesów gospodarczych. Dodatek może 
nawet chlubny, ale tak naprawdę zbędny.

Jednym z przejawów takiego traktowania bibliotekarstwa jest kata
strofalny poziom u p o s a ż e ń  zatrudnionych w tym zawodzie osób, mało 
że daleki od średniej krajowej (33 tys. zł), ale w większości wypadków 
nie sięgający nawet połowy tej średniej. Sprawia to oczywiście, że selek
cja negatywna od wielu lat obserwowana w tym środowisku przybiera 
ostatnio niebywałe rozmiary. Równocześnie obowiązki bibliotekarzy po
większają się. Rozwój nauk stawia ich przed koniecznością permanentnego 
samokształcenia dla zdobycia orientacji w różnych dziedzinach wiedzy. 
Zła jakość wydawanych książek zmusza ich do ciągłego klejenia rozpada
jących się tomów, co pochłania mnóstwo czasu, który należałoby po
święcić pracy z czytelnikami. Prowadzą żmudne katalogi, dopisując do 
nich ręcznie karty, liczą tasiemcowe protokoły, wszystko to robią bez 
żadnych urządzeń cywilizacyjnych ułatwiających pracę i oszczędzających 
czas. W bibliotekach dla dzieci mają w wyposażeniu, najlepszym razie, 
rzutnik do slajdów, który jest jedynjma urządzeniem audiowizualnym.

Od dawna środowisko bibliotekarskie postuluje wprowadzenie syste
mu katalogowania i opracowania książek przeznaczonych dla bibliotek 
centralnie w skali przynajmniej województwa, jeżeli nie W skali kraju. 
Tymczasem rozpada się dobrze niegdyś zorganizowany system obsługi 
sieci prowadzony przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy na użytek 
placówek stolicy i województwa stołecznego. Rozpada się z przyczyn 
finansowych.

Niezwykle uciążliwe i pracochłonne są procedury związane ze spra
wozdawczością oraz wycofjrwaniem i przekazywaniem książek. Uważamy 
za niezbędne uproszczenie tych procedur do rozmiarów uznanych przez 
fachowców za wystarczające.

Wobec naszej grupy zawodowej nie stosuje się żadnych wymogów do
tyczących ochrony zdrowia, zarazem nie gwarantuje się żadnych przy-



wiiejów jak choćby uznanie pewnych związanych z pracą chorób za cho
roby zawodowe.

Uważamy, że ód lat siedemdziesiątych nie zrobiono dla bibliotekarstv\^a 
powszechnego nic, co wpłynęłoby przynajmniej na utrzymanie jego ran
gi społecznej, nie mówiąc już o jaldmkolwiek rozwoju.

Jeżeli rzeczywiście Polska ma wyjść z kryzjTsu gospodarczego w da
jącej się przewidzieć przyszłości, to uważajmy, aby nas wtedy nie zasko
czył wtórny analfabetyzm i inne zjawiska wynikające z lekceważenia 
podstawowych potrzeb kulturalnych społeczeństwa.

Oczekujemy zrozumienia i uzdrowienia bibliotekarstv/a i poprawy 
sytuacji bibliotekarzy.

Z poważaniem

Warszawa 1989-02-14 Pracownicy bibliotek publicznych
m. st. Warszawy 

dzielnicy Praga-Północ 
Warszawa, ul. Skoczylasa 9



FKANCISZEK CZAJKOWSKI 
Toruń

RELACJA Z MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI W TILBURGU 

NA TEMAT KSIĄŻEK 
„ŁATWYCH W CZYTANIU”

Każdy człowiek bez względu na jego pochodzenie rasowe, etniczne, kulturowe, 
narodowe, czy też jego światopogląd m a  prawo do nauki, rekreacji i uczestnictwa 
w  kulturze. Jednym ze środków sprzyjających osiąganiu tych celów są książki 
i czasopisma, bez względu na.formę i sposób ich wydawania. Poszerzaniu informacji 
służą też urządzenia komputerowe oraz elektroniczne, a ostatnio —  telefaksy i te
lewizja satelitarna.

Istnieją jednak pewne grupy osób, 
które z powodu niesprawnej kondycji 
psychofizycznej, lub niekorzyst^iych u w a 
runkowań społecznych mają kłopoty 
z czytaniem i rozumieniem tekstów. Ja
ko przykład wymienia się osoby upoś
ledzone umysłowo, głuche od urodzenia, 
cierpiące na afazję, mające trudności 
w  koncentracji. W  wielu społeczeństwach, 
zwłaszcza zachodnich, występuje zjawi
sko imigrantów i tych obywateli, dla któ
rych język kraju zamieszkania jest dru
gim językiem. Z myślą o zaspokajaniu 
potrzeb czytelniczych Vv^spomnianych tu 
przykładowo grup społecznych powstał 
problem wydawania i promocji książek, 
a ostatnio również i czasopism (np. w  
Szwecji) z odpowiednio adaptowanymi 
lub specjalnie przygotowywanymi tek
stami. Ich opracowaniem zajmują się 
grupy fachowców złożone najczęściej 
z pisarzy, pedagogów specjalnych, biblio
tekarzy, ilustratorów, wydawców, rodzi- 
cóvż i nierzadko —  z osób niepełno
sprawnych. Ten typ literatury określa
ny jest mi an em „łatv/ej w  czytaniu” 
(Easy to Read).

W  dniach 13 i 14 grudnia ubiegłego 
roku zorganizowano właśnie w  Tilbur- 
gu pierwszą w  świecie, Międzynarodową 
Konferencję poświęconą tej problematy
ce. GłównjTOi jej oi'ganizatorami byli: 
Holenderskie Centrum Bibliotek i Lite
ratury (The Dutch Centre for Public Li
braries and Literature, NBLC), Sekcja 
I F L A  ds. obsługi bibliotecznej osób nie
pełnosprawnych (The I F L A  Section for 
Libraries Serving Disadvantaged Per
sons) oraz Katedra Socjologii Literatury 
Katolickiego Uniwer.sytetu w  Tilburgu, 
pełniącego funkcję gospodarza.

Do  Tilburga, miasta o bogatych tra
dycjach historycznych i kulturalnych, 
przybyło 85 osób z kilkunastu krajów 
europejskich. Najliczniejszą grupę, stano
wili Holendrzy, Anglicy, Szwedzi a w  
dalszej kolejności —  reprezentanci D a 
nii, Norwegii, RFN, Francji. .Z krajów 
socjalistycznych uczestniczył tylko niżej 
podpisany. D w ud ni ow y program Konfe
rencji w  godzinach przedpołudniowych 
wypełniały referaty, następnie zaś, po 
krótkiej przerwie na lunch —  zajęcia 
seminaryjne, przebiegające v/ czterech 
grupach roboczych. Wzbogacaniu v/iedzy 
teoretycznej służyła ekspozycja materia
łów bibliotecziiych przystosowanych do 
możliwości percepcyjnych osób czytelni- 
czo niesprawnych przygotowana Vv' ob
szernym hallu głównego budynku uni
wersyteckiego. Dużą kolekcję prezento- 
•wanych materiałów przygotowali Szwe
dzi. Obok książek pokazali też próbne 
egzemplarze czasopisma ,,Nyhetstigninen
8 Sidor”, drukowanego w  wersji dla czy
telników dorosłych i młodocianych. Cza
sopismo to wydav/ane jest również 
formie mówionej. O d  wj'stawców szwedz
kich otrzymać można było poradniki' do
tyczące wydawania książek „łatwych w  
czytaniu” i i publikowania czasopism 
adresowanycłi do osób z upośledzeniem 
u m ys ło wy m -. Holenderski dorobek W y 
dawniczy prezentowało wspomniane już 
Centrum Bibliotek i Literatury z Hagi, 
w  obrębie którego funkcjonuje zespół 
badawczy prowadzony przez Mike Star- 
mans, doświadczonego pedagoga, dhigo- 
letniej bibliotekarki i autorki wielu pu
blikacji o i dla niepełnosprawnych uzny- 
słowo. Zespół wydał 20 tytułów książek, 
bogato ilustrowanych, głównie o cha-



rakterze instruktażowym. Celem ich jest 
przyuczenie adresatów do radzenia sobie 
w  określonych sytuacjach życiowych. 
Będą to więc np. takie tytuły jak: „Sam 
podróżuj pociągiem”, „Jak korzystać 
z biblioteki” , „Zakupy w  supermarJie- 
cie” , „Jak gotować” , „Wyprawa na far
mę” . Obok NBLC, Spółka Wydaw'nicza 
„Leopold” zaprązentowała pięknie wyda
ne książki dla dzieci i młodzieży, wśród 
nich kilka tytułów dla dzieci głuchych, 
opracowanych przez pisarzy z wadcfhii 
słuchu, lub nauczycieli szkół dla niesly- 
szących. Wspomniane książki zawierają 
po jednej stronie krótki i łatwy tekst 
drukowany i jego tłumaczenie na język 
migowy, po drugiej zaś ilustrację ko
respondującą ściśle z tekstem.

Ekspozycje z mniejszą ilością tytułów 
przygotowali też Duńczycy, Norwegowie 
i Anglicy.

Uroczystego otwarcia Konierencji. 
i powitania przybyłych uczestników łącz
nie z Thea van Lankvelt z Holender
skiego Ministerstwa Zdrowia, Pomocy 
Społecznej i Kultury, i z Gunillą Malm- 
gren-Neale, przewodniczącą wymienionej 
już Sekcji —■ dokonał prof. H. Verdaas- 
donk. Z jego wystąpienia należałoby od
notować fragment dotyczący stałego 
udziału Katedry Socjologii Literatury w 
pracach badawczych, związanych z pro
mocją literatury dziecięcej i młodzieżo
wej, w tym również i w środowiskach 
dzieci odbiegających od norm zdrowot
nych i społecznych. Potwierdzeniem tego 
była informacja o mającym się odbyć 
w dniu następnym po Międzynarodowej 
Konferencji — Krajowym seminarium 
specjalistycznym przygotowanym w ję
zyku holenderskim.

W następnej kolejności Dyrektor 
NBLC — Dick Reumer. przewodnicząca 
Sekcji — G. Malmgren (Szwedka), 
H. Wagenaar i M. Star mans — również 
z NBLC — omówili pokrótce cele semi
narium, akcentując społeczną rangę 
problemu i zasadność jego przedyskuto
wania na forum międzynarodowym. 
Oprócz tego, H. Wagenaar przedstawiła 
wyniki ankiety na temat książek „łat
wych w czj^taniu’", rozesłanej przed Kon
ferencją do wielu krajów, w tym rów
nież i do Polski. Z badań wynika, że 
wiodąca rola przypada Stanom Zjedno
czonym. W ostatnich latach tematem za
interesowały się ró'.vnież Japonia i Au
stralia. Warto może zauważyć, że biblio
teki australijskie, zwłaszcza Biblioteka 
Narodowa w Canberze i biblioteki .sta
nowe, uruchomiły specjalistyczne działy 
i stwarzają odpowiednie priorytety dla 
rożwoju czytelnictwa ‘wśród chorych, 
osób niepełnosprawnych i starszych. 
Przykładem tego może być chociażby 
centralny katalog druków nieksiążko-

wych (National Union Catalogue of L i
brary Materiale for the Handicappe. 
N U C ; H) prowadzony przez Bibliotekę 
Narodową oraz wydawany przez nią spe- 
cjalistycaiy kwartalnik „Link-up” pu
blikowany w wersji czarnodrukowej, 
brajlowskiej, mówionej.

Pierwsze dwa referaty prezentowane 
kolejno przez Bob Steven’sa, dyrektora 
jednej ze szkół specjalnych w Holandii 
i zarazem przewodniczącego holender
skiej grupy ds. książek „łatwych w  czy
taniu” i Richarda van de Waarsenburga, 
niekonwencjonalnego wydawcę ze spół
ki „Zwijsen Publishers” zawierały in
formacje dotyczące historii problemu, 
osiągnięć, wymiaru i zakresu prac ba
dawczych z omawianej tu problematyki. 
Dalsze cztery wypowiedzi, przedstawione 
w dniu następnym, dotyczyły spraw 
praktycznych i współpracy międzynaro
dowej. Pierwszy prelegent Toni Bloem, 
głuchy nauczyciel języka migowego 
i znany szeroko w świecie tłumacz ksią
żek dziecięcych na holenderski język 
migowy, swój referat dotyczący między
narodowej współpracy w  zakresie w y
dawania książek „łatwych” dla dzieci 
niesłyszących prezentował w języku mi
gowym, z równoczesnym jego przekła
dem na język angielski. Kolejne referaty 
K. Thulin — konsultantki Krajowej Ra
dy Kultury Szwecji, V. Jensen, — duń
skiej autorki książki „What’s that”, spo
pularyzowanej w  kilkunastu krajach 
świata za pośrednictwem UNICEF i 
wspomnianej już M. Starmans omawiały 
problemy związane z obsługą bibliotecz
ną osób niesprawnych czytelnićzo i rolą 
jaką w niej spełniają książki uprosz
czone.

Interesująco przebiegały też zajęcia 
w czterech grupach seminaryjnych. 
Uczestnicy pierwszej grupy debatowali 
nad sposobem wydawania i kryteriami 
jakie powinna spełniać literatura „łat
wa”, przeznaczona dla dzieci i młodzieżj^ 
upośledzonej umysłowo. W drugim ze
spole mówiono o podobnych zagadnie
niach w odniesieniu do młodzieży opóź
nionej, w  trzecim — dzieci głuchych, w 
czwartym zaś — osób dorosłych wszyst
kich kategorii i chorych na afazję. Po
szukiwano również odpowiedzi na pyta
nie: czy istnieją jednolite kryteria, któ
rym powinna odpowiadać literatura 
„łatwa w czytaniu”, czy też są odrębne 
kryteria stosowane przy wydawaniu li
teratury przeznaczonej dla poszczegól
nych grup osób. Pracami czwartego ze
społu, w którym uczestniczyłem, kiero
wała Liesbeth Pyjfers, psycholog Uni
wersytetu w  Utrechcie. W dyskusji pró
bowano ustalić kryteria zewnętrzne 
i treściowe, zwracając uwagę na to, ze 
książki ,,łatwe” powinny wyglądać jak
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-książki dla dorosłych, a nie jak dla dzie
ci, zawierać dobry papier, przejrzysty 
druk, czytelną czcionkę, właściwe świa
tło. Język musi być aktualny, ogólnie 
■stosowany, a nie arcłuaiczny. Zdania o 
prostej strukturze, korespondujące z ob
razkami czy ilustracjami objaśniającymi 
tekst. Wątek jasny, pożądany. humor. 
Zdaniem M. Marshall-McDonald z Wiel
kiej Brytanii, wybitnej specjalistki z 
omawianej tu problematyki, należałoby 
zapewnić właściwe priorytety pozycjom 
instruktażowym oraz informacyjnym. Na 
te książki nie wolno patrzeć „z naszego 
•tylko punktu widzenia” , tj. ludzi zdro
wych i oczytanych. Nie zdajemy sobie 
.nieraz nawet sprawy — twierdziła An
gielka — ' na j ^  łatwe i proste książki 
oczekują czytelnicy. Jej zdaniem^dużą 
pomoc stanowić może nieraz słowniczek 
objaśniający terminy występujące w 
tekście. Przy omawianiu aspektów finan
sowych podkreślano potrzebę pomocy ze 
strony państwa. Najwłaściwszym roz
wiązaniem byłoby tworzenie krajowych 
fundacji ds. wydawania książek „łat
wych w czytaniu” . A  warto dodać, że 
•takowe funkcjonują już w Szwecji, Da
nii.

Zespół przyjął pewne ustalenia doty
czące spraw organizacyjnych i zacieśnia
nia współpracy międzynarodowej. Usta
lono, że książki „łatwe” należy sygno
wać właściwym symbolem, tzw. „Logo”, 
przedstawiającym książkę przekazywa
ną w  ręce czytelnika, jednak bez napisu 
„łatwe w czytaniu” ; znaki te zamiesz
czają już niektórzy wydawcy holenderscy 
i angielscy. Ponadto postanowiono, że 
wypracowanymi kryteriami należy zain
teresować za pośrednictwem IFLA inne 
kraje. W przyszłości zmierzać trzeba do ' 
nadania tym kryteriom charakteru stan
dardów międzynarodowych, obowiązują
cych w  całym świecie. Rozwijaniu współ
pracy międzynarodowej służyć będzie 
wybór z każdego, zainteresowanego te

matem kraju — jednej osoby kontakto- 
'w e j, współdziałającej z IFLA  i z NBLC, 
które przejęło na siebie funkcję organi
zacyjną i koordynującą współpracę. 
W najbliższych, latach zostanie wydany 
międzynarodowy katalog książek „łat
wych w  czytaniu”. Podjęte zostaną też 
działania i to przy pomocy Stowarzy
szenia Bibliotekarzy w RFN zmierzają- 
ćte do eksponowania tej literatury na 
Międzynarodowych Targach Książki we 
Frankfurcie nad Menem. Dalszej pro
mocji tematu sprzyjać będzie kolejne, 
specjalistyczne seminarium, planowane 
w  Sztokholmie w 1990 r. przy okazji 
Konferencji IFLA.

Przekazując relacje z tej interesującej 
i niezwykle wartościowej Konferencji 
nie sposób nie wspomaiieć o zaintereso
waniu obradami ze strony Ministerstwa 
Zdrowia, Opieki 'Społecznej i Kultury. 
W Departamencie Bibliotek organizacją 
specjalistycznej sieci i obsługi biblio
tecznej osób niepełnosprawnych i star
szych zajmuje się dwóch pracowników 
doskonale rozpoznanych w przedmiocie. 
Obecna podczas obrad Thea van Land- 
kvelt w  imieniu władz zapewniła o po
mocy finansowej i organizacyjnej Mini
sterstwa w  zakresie wydawania tej lite
ratury i rozwijania współpracy między
narodowej, prowadzonej głównie pod 
auspicjami NBLC.

W podsumowaniu Konferencji wypo
wiedziała się również przewodnicząca 
Sekcji G. Malmgren-Neale podkreślając 
pionierską i wysoce ocenianą ze społecz
nego punktu widzenia działalność. Po
dziękowała też organizatorom Konferen
cji i zapewniła w  imieniu IFLA o stałym 
zainteresowaniu Organizacji tymi prob
lemami. Zakończyła wymownym stwier
dzeniem: „Potrzebujemy dużo książek, 
dużo entuzjazmu, dużo pieniędzy” ,,We 
need much books, much enthusiasm, 
much money”.

PRZYPIS

’ B c l l a n d e r  E., L u n d s t r o m  B.: How to publish easy reader books. A model. 
Stockholm:^ Skoloverstyrelsen, 1987.

* A news service for the mentally handicapped. Experiments with an easy-to-read news- 
-paper. Stockholm; Taltldningskommitten, 1985.



JÓZEF SZOCKI

KONFERENCJA NAUKOWA 
O FUNKCJONOWANIU 

BIBLIOTEK SZKOLNYCH

w  dniach 29 i 30 listopada 1988 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Komisji 
Edukacji Narodowej w  Krakowie odbyła się pierwsza w Polsce konferencja nauko
wa w ramach Centralnego Problemu Badań Podstav/owych 03.17, pośv/ięcona funk
cjonowaniu biblioteki szkolnej (szkoła podstawowa) i. Konferencję zorganizowała 
Katedra Bibliotekoznawstwa i Inform.acji Naukowej tejże uczelni, jednakż*- z-=kre& 
osobowy tego spotkania znacznie przekroczył ramy zespołu organizującego, w 'c za 
sie obrad zaprezentowano osiem referatów opracowanych przez pracowników nau
kowych WSP w  Krakowie, Kielcach i Rzeszowie, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz: 
ODN w Kielcach, Krakowie i Wrocławiu. Wśród około 50 osób uczestniczących 
prócz referentów, znaleźli się przedstawiciele prawie wszystkich naukowych ośrod
ków bibliotekoznawczych kraju.

Ideą wyjściową organizatorów — jak 
powiedział, otwierając konferencję, prof, 
dr hab. Jerzy Jarowiecki, prorektor WSP 
i kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej tejże uczelni — 
było przedstawienie wyników badań po
dejmowanych w ramach Centralnego 
Problemu Badań Podstawowych 08.17, 
a dotyczących funkcjonowania bibliotek 
szkolnych w świetle programu, zarządzeń 
i instrukcji, tym samym zbliżenie ich do 
praktyki oświatowej. W kompleksie za
interesowań badaczy Centralnego Prob
lemu Badań Podstawowych 08.17. docie
kanie zagadnień bibliotek szkolnych na-. 
leży już do ustalonej tradycji.

Dr Maria Konopka starała się w 
swoim referacie odpowiedzieć na pyta
nie, jak w świetle programów, zarządzeń 
i instrukcji przedstawiają się zadania 
i funkcje bibliotek szkolnych (obov/iąz- 
ki pedagogiczne bibliotekarza, przyspo
sobienie czytelnicze i informacyjne 
uczniów), także warunki realizacji ” za
dań biblioteki (kadra, lokal, księgozbiór, 
warsztat informacyjno-bibliograficzny, 
finanse). Zarysowana w tych dokumen
tach koncepcja współczesnej biblioteki 
szkolnej — stwierdziła referentka w pod
sumowaniu — przynosi dość istotne no
wości w  zestawieniu z obowiązującymi 
przepisami i programami do 1980 r. Na
leżą do nich:

— akcentowanie roli biblioteki jako 
pracownią interdyscyplinarnej, określenie 
jej zadań z równoczesnym wskazaniem 
obowiązków dyrekcji szkoły, rady peda
gogicznej i nauczycieli w  realizacji owych 
zadań;

— obarczenie nauczycieli-bibliotekarzy

obowiązkiem prowadzenia' lekcji biblio
tecznych z przysposobienia czytelniczego 
i informacyjnego;

— podkreślenie znaczenia pracy z 
czytelnikiem indywidualp.ym;

— ustalenie normy w zakresie gro
madzenia zbiorów;

— przedstawienie propozycji warun
ków materialno-organizacyjnych potrzeb
nych do realizacji nakreślonych zadań 
biblioteki;'

— wprowadzenie nowych, i<orzyst- 
nych norm zatrudnienia nauczycieli-bi- 
blitekarzy;

— zmniejszenie wymiaru pracy biblio
tekarza.

A  oto usterki tego modelu:
— brak jednoznacznie postawionych, 

wymagań w zakresie warunków lokalo
wych;

— obniżenie norm w zakresie groma
dzenia lektur z języka polskiego;

— zbyt ogólnikowe i wieloznaczne 
sformułowania dotyczące zarówno form 
działania, jak też zasad organizacji bi
blioteki;

— brak norm finansowych na uzupeł
nianie księgozbioru.

Dr Władysława Wójcik w swoim re
feracie, opierając się na literaturze nau
kowej i fachowej, jaką zgromadziła^ 
przeanalizowała model biblioteki szkol
nej jako pracowni interdyscyplinarnej^ 
funkcje biblioteki (kształcąco-wychowaw- 
czą, opiekuńczo-wychowawczą i kultu
ralno-rekreacyjną), warunki realizacji za
dań biblioteki (baza lokalowa, wyposa
żenie, podstawy finansowe, księgozbiór,, 
kadra), nadzór biblioteczny (dyrektoi- 
szkoły), rolę nauczycieli we współpracj?
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3 biblioteką szkolną oraz współpracę bi
bliotek szkolnych z bibliotekami innych 
typów, głównie pedagogicznymi i pub- 
liczaiymi;
 ̂ Dr Zofia Sokół opierając się na bada

niach przeprowadzonych przez siebie w 
1987-1988 r. (50 placówek z 10 woje
wództw Polski południowej) i na piś
miennictwie przedmiotu przedstawiła w 
referacie problem zawodu nauczyciela- 
-bibliotekarza (wiek, płeć, motywy wy
boru zawodu, obciążenie, wykształcenie, 
status społeczny). Wysunęła szereg 
wniosków pod adresem władz resorto
wych i terenowych, dyrekcji szkoły i sa
mych pauczycieli-bibliotekarzy.

Pod adresem resortowych i tereno
wych władz oświatowych skierowała na
stępujące postulaty: zadecydowanie o 
wydawaniu lektur i podręczników szkol
nych w twardej oprawie, zmniejszenie 
rotacji kadry bibliotecznej przez prefe
rowanie dodatków specjalnych za pracę 
w  jednej instytucji, powiększenie po
wierzchni lokalowej bibliotek, utworze
nie w każdym województwie bibliotek 
składowych książek zbędnych, zdezaktu
alizowanych i przestarzałych.

Pod adresem dyrektorów szkół wy
sunęła referentka takie wnioski: zanie
chanie, praktyki przesuwania do pracy 
w bibliotece szkolnej schorowanych nau
czycieli i przestrzeganie zasady trakto
wania nauczycieli-bibliotekarzy na rów
ni z innymi pedagogami w -wyróżnianiu 
nagrodami, odznaczeniami i dyplomami.

Do samych bibliotekarzy skierowała 
apel o współpracę z innymi placówkami 
wychowania równoległego, o zadbanie
o katalogi, kartoteki zagadnieniowe itp.

Mgr Wanda Bukowczan i mgr Graży
na Sznajder przedstawiły w  swoim re
feracie wyniki badań przeprowadzonych 
w  35 szkołach ośmiu województw Polski 
południowej (objęły one 650 nauczycieli), 
a dotyczących czytelnictwa i wykorzy
stania czasopism pedagogicznych przez 
nauczycieli szkoły podstawowej. Więk
szość pedagogów — stwierdziły referent
ki — czyta czasopisma pedagogiczne, 
lecz jedna czwarta ich nie czyta. 2/3 
nauczycieli nie korzysta w ogóle z cza
sopism w procesie wychowania. Sumu
jąc wyniki badań, zaznaczyły, że czytel
nictwo i wykorzystanie przez nauczy
cieli szkół podstawowych czasopism pe
dagogicznych i przedmiotowo-metodycz
nych nadal nie jest zadowalające. Oka
zuje się, że koreluje ono z potrzebami 
ukształtowanymi w trakcie zdobywania 
kwalifikacji i doskonalenia zawodowego. 
Zainteresowania czytelnicze i praktyczne 
wykorzystanie czasopism nie są równo
mierne wśród poszdzególnych grup nau
czycieli. Powszechnie panuje przekona
nie o przydatności w  pracy nauczy

cieli i szkoły czasopism jako źródła 
informacji, ale ich zawartość nie zawsze 
spełnia oczekiwania. Przede wszystkim 
poszukiwane są órtykuły dające skutecz
ną, szybką i praktyczną. pomoc w roz
wiązywaniu codziennych problemów za
wodowych. Biblioteki szkolne starają się 
wszechstronnie pomagać nauczycielom, 
ale ze strony tych ostatnicla brak jest 
większego zainteresowania dla tego ro
dzaju usług bibliotecznych.

Dr Józef Szocki w  swoim referacie 
poświęconym kształtowaniu się księgo
zbiorów bibliotek szkół podstawowych, 
opartym na badaniach w 29 bibliotekach 
z 7 województw,, starał się odpowiedzieć 
na pytania, jak te placówki są zaopa
trzone w lektury szkolne (podstawowe 
i uzupełniające), w wydawnictwa infor
macyjne oraz w  literaturę pedagogiczną, 
psychologiczną i pokrewną, jak przedsta
wia się rozwój ilościowy księgozbiorów 
tych bibliotek, ich struktura, wreszcie 
organizacja gromadzenia, opracowania
i przechowywania zbiorów. Widoczne są
— według słów referenta — znaczne 
braki w  posiadanych zbiorach lektur 
szkolnych, wydawnictw informacyjnych, 
literatury pedagogicznej, psychologicznej
i pokrewnej. Muszą być one zniwelowa
ne w drodze zwiększonych nakładów 
tych pozycji i środków na nie. Model 
struktury księgozbiorów (literatura pięk
na i niebeletrystyczna), jaki się kształ- 

,tuje w  wyniku gromadzenia zbiorów, 
zdaje się uzasadniać potrzebę kierowa
nia się nim w  trakcie zakupów nowości 
wydawniczych do tych placówek. Wzrost 
ilościowy księgozbiorów bibliotek szkol
nych jest sztucznie potęgowany przez 
duży procent książek przestarzałych
i niepotrzebnych w zbiorach. Dlatego też 
nakazem chwili staje się ich selekcja
i dla tych celów powinno się tworzyć 
w  województwach biblioteki składowe.

Dr Danuta Adamczyk w  referacie 
opartym na wynikach badań ankieto
wych, którymi objęła nauczycieli-biblio
tekarzy w  26 szkołach sześciu woje
wództw, starała się dać odpowiedź na 
pytanie o realizację programu przyspo
sobienia czytelniczego i informacyjnego 
w  szkole podstawowej. Referentka 
stwierdziła, że analiza nadesłanych an
kiet nie napawa optymizmem. Biblioteki 
szkolne nie są przygotowane do podję
cia obligatoryjnych zajęć dydaktycznych, 
gdyż kadra biblioteczna jest słabo przy
gotowana merytorycznie do realizacji 
programu wymagającego wysoko kwali
fikowanych pracowników, ponadto widać 
jej wyraźne starzenie się i przypadkowy 
dobór. Baza lokalowa i dydaktyczna 
jest uboga, a realizacja programu zdana 
jest na przypadkowość.

Dr Alicja Krawczyk w swoim refera-
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cie omówiła czytelnictwo uczniów szkół 
podstawowycłi. Oparła się na wynikach 
badań sondażowycłi, przeprowadzonych 
w 20 szkołach, w których szukała odpo
wiedzi na pytania dotyczące korzystania 
przez uczniów z księgozbioru biblioteki 
szkolnej, z innych źródeł zaopatrywania 
się w  książkę, posiadania domowych 
księgozbiorów, motywów czkania, zain
teresowań i postaw czytelniczych. Pod
kreślała w referacie, iż biblioteka szkol
na zaspokaja w  znacmym stopniu po
trzeby czytelnicze zwłaszcza uczniów 
klas młodszych. Jednakże badani ucznio
wie uważali, że nauczyciele, w  tym tak
że nauczyciele-biijliotekarze, odgrywają 
niewielką rolę w  inspirowaniu czytelnic
twa. Książka stanowi w życiu młodzieży 
jedną z atrakcyjniejszych form spędza
nia czasu wolnego (po oglądaniu telewi
zji, słuchaniu muzyki i kontaktach 
z rówieśnikami). Znaczna część badanych 
uczniów deklaruje, że lektura ma wpływ 
na ich postępowanie.

Mgr Barbara Góra i mgr Anna Faber

w  swoim komunikacie przedstawiły za
miar opracowania bibliografii dotyczącej 
funkcjonowania bibliotek szkolnych za 
łatą 1944- 1987. ,

Dyskusja, jaka toczyła się po wysłu
chaniu referatów, koncentrowała się na 
szczegółowych kwestiach — takich, jak 
sposoby usuwania mankamentów w pra
cy bibliotek szkolnych, postulowano ob
jęcie badaniami większej grupy biblio
tek szkolnych także Polski północnej, 
zwracano uwagę na systemowe podejście 
do problemu tych bibliotek i in.

Konferencja dostarczyła bogatego ma
teriału, który niewątpliwie wykorzysta
ją w  swoich dalszych pracach realizato
rzy Centralnego Problemu Badań Nau
kowych. Uczestnicy konferencji mieli 
okazję do wzajemnego zaprezentowania 
swych warsztatów badawczych i wysłu
chania krytycznych uwag. Coraz wyraź
niej widoczna staje się tendencja do 
wspólnego poszukiwania rozwiązań prob
lemów interesujących bibliotekarzy 
szkolnych, a także szkoły.

1 Centralny Problem Badań Podstawowych 08.17 brzmi: Funkcjonowanie i kierunki roz
woju systemu oświaty i wychowania w  PRL. Rok 1988 był drugim etapem wykonywania za
mierzeń naukowych ujętych w ogólnym harmonogramie działań wynikających z ogólnej 
koncepcji badań grupy tematycznej II E3, pomieszczonych w zadaniu nr 12: Funkcjonowanie 
bibliotek szkolnych. Bibliotekę szkolną potraktowano służebnie wobec badań dydaktyczno- 
-wychowawczych szkoły oraz wobec doskonalenia zawodowego nauczycieli.

BiBLIOTEKI NA SWIECIE '“V '

BARBARA CIESIELSKA 
POKB Jarocin

„PIERIESTEOJKA” 
WKRACZA TAKŻE DO RADZIECKICH KSIĄŻNIC  

Reminiscencje z rekonesansu po radzieckich książnicach

Oczekiv/anie — tak określiłabym nastroje^ panujące obecnie wśród bibliotekarzy 
radzieckich, które poznałam podczas 12-dniowego służbowego pobytu w bibliotekach 
Moskwy i Leningradu.
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Wyjazd pozwolił na orientację w  aktualnych tendencjach w  bibliotekarstwie 
radzieckim. W Moskwie zwiedziliśmy Państwową Bibliotekę ZSRR im. Lenina, 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Niekrasowa, Republikańską Bibliotekę Dziecięcą, 
Bibliotekę Naukowo-Techniczną oraz Wszechzwiązkową Państwową Bibliotekę Li-:- 
teratury Zagranicznej; w Leningradzie — Miejską Bibliotekę Publiczną im. Sałty- 
kowa-Szczechina, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, bibliotekę miejską w Nurmie 
(oddalonej od Leningradu o około 70 km) oraz Uniwersalną Bibliotekę Miejską 
im. Majakowskiego.

Ciekawe i budujące były rozmowy zarówno z kadrą kierowniczą, jak i ze zwy
kłymi przeciętnymi bibliotekarzami.

Z jakimi problemami boryka się na co dzień bibliotekarstwo radzieckie, na co 
narzekają bibliotekarze i jakich zmian oczekują?

Sytuację w  bibliotekarstwie w sposób dość jednoznaczny i lapidarny określiła 
kierowniczka Działu Teorii i Metodyki Organizacji Sieci Bibliotecznej w Państwo
wej bibliotece ZSRR im. Lenina, która zwiedzała nasze biblioteki w  Łodzi; „U nas 
ciężko, ale i u v/as nie jest lepiej” .

Ogranicza przede wszystkim inicjatywę i działalność bibliotekarzy duża ilość 
różnych instrukcji, nadmierna centralizacja i biurokracja, odgórne planowanie, brak 
koordynacji pomiędzy poszczególnymi zaleceniami, płynące „z góry” dyrektywy. 
Bibliotekarzy radzieckich boli i zniechęca niski prestiż zawodu, brak powiązania 
między pracą i płacą, wysoka fluktuacja w  zawodzie, brak atrakcyjnych książek,
o które dopominają się czytelnicy, związany z tym m. in. spadek czytelnictwa, 
słabo rozwijające się wypożyczalnie międzybiblioteczne.

Zdaniem radzieckich czytelników panują rozbieżności między tym, co biblioteka 
oferuje a potrzebami czytelniczymi; biblioteka jest bowiem instytucją samą dla 
siebie, a nie dla społeczeństwa, częściej dla starszego pokolenia niż dla młodych. 
Opinie takie sformułowane zostały na podstawie badań, prowadzonych przez Dział 
Teorii i Metodyki Pracy z Czytelnikiem i Propagandy Książki Państwowej Biblio
teki ZSRR im. Lenina. Tem.at badań brzmiał następująco: „Biblioteka jako instytu
cja społeczna w  państwie socjalistycznym”. Wyniki badań zostaną notabene wyko
rzystane na najbliższej naradzie Wszechzwiązkowej Rady Bibliotecznej, która tym 
razem odbędzie się na Ukrainie i zajmie się również sprawami kadr dla bibliote
karstwa oraz zmianami w  kształceniu bibliotekarzy. Kierownik tego działu, kan
dydat nauk pedagogicznych Michaił Dmitriewicz Afanasjew, przedstawił nam głów
ne kierunki zmian w bibliotekarstwie radzieckim, podkreślając, że w  dobie „pie- 
riestrojki” zapotrzebowanie społeczne na korzystanie z bibliotek będzie bardzo 
duże. Proponuje się połączenie szkół wyższych z bibliotekami w celu połączenia 
teorii z praktyką. Proponuje się zmianę systemu podległości bibliotek, proponuje 
się, aby podlegały one urzędom miejskim. Jest to objaw decentralizacji w bibliote
kach. Miasto ma zapewniać 50®/o budżetu biblioteki; natomiast zakład pracy, który 
korzysta z usług biblioteki, powinien zapewnić jej kwotę w  wysokości 30®/o bud
żetu. Oczekiwana jest regulacja prawna tych projektów. Szczególnie mocno pod
kreślona została różnorodność bibliotek, ich indywidualizacja. Teraz proponuje się 
obok bibliotek z uniw^ersalnym księgozbiorem — nowe typy bibliotek z księgozbio
rami specjalnymi, np. dla miłośników okręślonej literatury, dla rodziców i dzieci, 
dla emerytów; v/ każdym mieście czytelnik powinien według własnych propozycji 
mieć możliwość wyboru między różnymi typami bibliotek. Takie eksperymentalne 
biblioteki znajdują się już w Rydze, Moskwie, Wołgogradzie i TuIe, aie na wnioski 
ze skuteczności ich działania jeszcze za wcześnie. Dyskutuje się również nad prob
lemami zachowania ciszy w bibliotekach. Kwestia pozostaje otwarta; czy zachować 
ciszę, czy nie powinna czasem w bibliotece rozbrzmiewać muzyka?

Proponuje się znaczne ograniczenie ilości dokumentacji, wprowadzenie nowych, 
uproszczonych przepisów, atestację stanowisk, przechodzenie na aktywne metody' 
działania. Konieczna jest, zdaniem radzieckich bibliotekarzy, nowa polityka zakupu 
książek, a więc priorytet bibliotek w  zakupach, większa swoboda w zamówieniach 
książek. Priorytet w abonamencie czasopism biblioteki już otrzymały.

Zauważalny spadek czytelnictwa łączy się bowiem z brakiem atrakcyjnych ksią
żek. Czytelnicy pytają o „Psie serce” Bułhakowa, „Dzieci Arbatu” Rybakowa, 
„Żubra” Granina, „Białe szaty” Dudincewa i „Faworyta” Pikuli; poszukują bezsku
tecznie wielu tytułów, zarówno współczesnych jak i klasycznych. To z kolei jest 
powodem następującego paradoksu: część czytelników opowiada się za wolnym do
stępem do półek, część z nich nie korzysta i wypowiada się przeciwko tej formie 
udostępniania z powodu braku poszukiwanych książek. Te najbardziej poczytne, 
cenne i rzadkie, i tak są zamknięte i niedostępne dla czytelników, bo często giną. 
Jak anegdota brzmi odpowiedź jednego z czytelników na pytanie, dlaczego nie ko
rzysta z wolnego dostępu do półek: „boję się bibliotekarza” .
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Nie wszystkie jednak biblioteki skarżą się na spadek czytelnictwa. Uniwersalna 
Miejska Biblioteka im. Majakowskiego w  Leningradzie obserwuje wzrost, czytelni
ków, bo ma bogaty, atrakcyjny księgozbiór, sprawną służbę informacyjno-biblio
graficzną oraz wygodne położenie (obok Newskiego Prospektu). Uzasadnienie swoich 
kontaktów wyrazili czytelnicy w  ankiecie na temat: dlaczego przychodzisz do tej 
biblioteki? ^

Natomiast spada tu częstotliwość korzystania z czytelni; tłumacźy się to tym. 
że coraz więcej osób prenumeruje gazety, a do czytelni przychodzi wyłącznie po 
te tytuły, których' nie może kupić. Biblioteki otrzymały już priorytet w  abonamen
cie czasopism.

Uwagę moją zwróciła kadra bibliotekarska, a właściwie bibliotekarki, bo po
dobnie jak u nas, zawód ten jest w  większości sfeminizowany.

Bibliotekarze są pełni zapału do pracy, do pieriestrojki, zaangażowani, zwia- 
zani emocjonalnie z zawodem, bo pensja nie należy do wysokich (120 -140 rubli 
miesięcznie). Istnieje naturalnie możliwość dodatkowych prac, np. tłumaczeń w Bi
bliotece Literatury Zagranicznej czy publikacje własnych artykułów, szkiców. Bi
bliotekarki z miejskiej biblioteki w  Nurmie, oddalonej 70 km od Leningradu, pod
kreślały z satysfakcją, że otrzymują dodatkowo z sowchozu tzw. 13 pensję i to 
w  wysokości 400 rubli. Ciekawostką, nie tylko dla socjologów, może być fakt, że wy
soka dosyć fluktuacja w  zawodzie nie dotyczy zupełnie np. Murmańska, gdyż tam 
w bibliotekach pracują głównie żony dobrze zarabiających marynarzy i na godzi
wej pensji specjalnie im nie zależy. Bardzo ciekawie i nie banalnie mówiły o swojej 
pracy bibliotekarki, przede v/szystkim z dłuższym stażem pracy, uczuciowo zwią
zane z biblioteką, pracujące dla własnej satysfakcji. Dzieliły się z nami swynii 
bogatymi obserwacjami i doświadczeniami w  pracy z czytelnikami. Ich zdaniem, 
czytelnicy niechętnie korzystają z mikrofilmów, reprodukcji, czytników itp., wolą 
oryginały, książki, tradycyjne katalogi. Nad komputery przedkładają dobrego fa- 
cho_wca-bibliotekarza,_ u którego można zasięgnąć porady, konsultacji, z którym 
można porozmawiać i o książkach, i o pieriestrojce; bo najważniejsza jest psycho
logiczna funkcja biblioteki, najważniejszy człowiek — bibliotekarz. Potwierdzają 
ów proces także bibliotekarze z Belgii i Holandii.

Rutynowe czynności bibliotekarskie powinny być zmechanizowane, na;tomiast 
ścisłych i pełnych informacji bibliograficznych oraz konsultacji udzielać może tylko 
bibliotekarz z dobrym przygotowaniem fachowym. Na marginesie można tu dodać, 
że biblioteki radzieckie są ha etapie opracowywania programów komputeryzacji. 
W dyskusjach zaznaczają się wyraźne różnice między Leningradem a Moskwa. Le
ningrad jest tradycyjny, Moskwa bardziej nowatorska i eksperymentalna.

Leningrad preferuje tradycyjny model bibliotekarza: wykształconego, nie tylko 
świetnego praktyka ale i kreatora, pełnego inwencji, życzliwego doradcy, przyciąga
jącego czytelników swoją osobowością. Drugi ważny element pracy, biblitekarskiej 
—- według Leningradczyków — to atrakcyjny, dobry księgozbiór zaspokajający 
różnorodne potrzeby czytelników.

Moskwa natomiast, chcąc zapobiec spadkowi czytelnictwa przeprowadza różne 
eksperymenty, tworząc przy bibliotekach kółka zainteresowań, np. Klub Miłośników 
Zoszczenki czy kółko krajoznawcze, bibliotekę — salon muzyczny, łącząc książnicę 
z wideosalonem. Biblioteki moskiewskie występują z inicjatywami spotkań z re
daktorami wydawnictw, pisarzami, organizują wolny czas czytelnikom, ńp. „święto 
czytelnika”, „Dni Puszkina” , wypożyczają młodzieży do domu sprzęt (odpłatnie), 
udostępniają czasopisma do domu. Tworzą kulturalne centra, starając się przy- ' 
ciągnąć czytelnika np. poprzez dzieło sztuki, kolekcję, a dzięki nim odpowiednią 
książkę.

Zdaniem bibliotekarzy radzieckich wierna bibliotekom jest przede wszystkim 
inteligencja, emeryci oraz ta część młodzieży, która pozbawiona jest domowych 
bibliotek, a wyrobione ma nawyki czytania.

Procent czytelników waha się w  granicach 20-25 (społeczności czytającej). 
Bardzo dużo mówi się także o ekonomice w  bibliotekarstwie i w związku z tym 
proponuje zlikwidowanie nieefektywnych bibliotek, połączenie bibliotek dziecięcych
i szkolnych (bogatszy księgozbiór),. włączenie bibliotek zakładowych do sąsiadują
cych z dawnymi przedsiębiorstwami filii miejskich. Sarae biblioteki również szu
kają środków w celu poprawy swojej sytuacji finansowej. Proponuje się więc, aby 
tradycyjne , czynności bibliotekarskie w dalszym ciągu były bezpłatne, natomiast 
nowe — odpłatne, np. wykonanie kserokopii, sporządzenie zestawień bibliograficz
nych na określone tematy, przedłożone godziny pracy czy dodatkowa praca w  dni 
wolne, wypożyczanie sprzętu do domu w bibliotekach młodzieżowych (od 15-21 lat). 
Niektóre biblioteki już to praktykują, np. Państwowa Biblioteka Publiczna im. Sał-
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tykowa-Szczedrina w Leningradzie czy Państwowa Biblioteka Naukowo-Techniczria 
w  Moskwie.

Z zainteresowaniem słuchano, że u nas, a konkretnie w Wojewódzkiej i Miej
skiej Bibliotece Publicznej w  Szczecinie wprowadzono odpłatne wypożyczanie czy
telnikom obrazów. Jak sądzę, energiczni i pełni inicjatywy bibliotekarze radzieccy 
na pewno wprowadzą i tę nowość w swojej pracy.

Bibliotekarze radzieccy nie mają swojego stowarzyszenia, swojej lorganizacji 
zawodowej na wzór naszego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uważają, że 
istnienie tylko czasopisma zawodowego to za mało, tym bardziej, że zbyt słabo
i nieskutecznie broni ono spraw bibliotekarzy.

Pieriestrojka w bibliotekarstwie radzieckim dotyczy również kształcenia i do
skonalenia zawodowego bibliotekarzy. Jest to problem bardzo istotny, gdyż 1/3 
wszystkich zatrudnionych bibliotekarzy nie ma wykształcenia bibliotekarskiego. 
Rozmawialiśmy o tym w Instytucie Podwyższania Kwalifikacji oraz w Instytucie 
Doskonalenia Kadry Kierowniczej Pracowników Kultury w Moskwie i oczywiście- 
w  Bibliotekach, które także prowadzą kursy podwyższania kwalifikacji. Problemem 
wymagającym szybkiego rozwiązania jest to, że ukończenie kursu nie powoduje 
ani awansu, ani podwyższenia pensji — brak więc jakiejkolwiek motywacji do pod
wyższania kwalifikacji zawodowyth. W ostatnim czasie ukazało się nowe rozporzą
dzenie Rady Ministrów regulujące owo zagadnienie: odtąd instytuty będą wydawać 
opinie o kursantach i one zadecydują przy obsadzie stanowisk i podwyżce pensji. 
Zmiany wymaga także system kształcenia i dokształcania kadr bibliotekarskich, 
gdyż dotychczas brak było synchronizacji między zajmującymi się tymi problemami 
instytucjami, a programy nauczania często są znacznie przestarzałe.

Od 1989 r. każdy instytut przejdzie na samofinansowanie (dotychczas utrzymy
wany był z budżetu państwa). Wpłynie to więc na atrakcyjny i wysoki poziom za
jęć, ciękawe, aktywizujące metody nauczania. Kursy będą odpłatne, zmieni się 
również ich charakter — z informacyjnych na problemowe, zwiększy się ilość 
zajęć praktycznych, zmniejszy teoria.

Dotychczas biblioteki nie miały funduszy ńa podwyższenie kwalifikacji swoich 
pracowników, obecnie sytuacja się zmienia dzięki płatnym usługom świadczonym 
przez biblioteki. , , . . '

Najistotniejszą jednak zmianą jest — w moim odczuciu — nowe myślenie; nie 
oczekiwanie na dyrektywy „z góry” , lecz stawianie na samodzielne, twórcze dzia
łanie bibliotekarzy, na ich inteligencję i inicjatywę.‘ Bardzo przyjemnym i miłym, 
akcentem naszych rozmów był ciepły i życzliwy stosunek do naszego kraju, biblio
tekarzy poznanych w czasie podobnych wyjazdów do Polski; bardzo serdecznie i z 
szacunkiem mówiono o prof. J. Kołodziejskiej, dr B. Białkowskiej, o współpracy 
z Biblioteką Narodową. • s

Wyjazd nasz do tego ogromnego i specyficznego pod każdym względem kraju 
był bardzo pożyteczny, interesujący i wzbogacający.

MARIAN WALCZAK

WSPÓŁCZESNE BARIERY INFORMACYJNE
Kryzys społeczno-gospodarczy, który ogarnął wszystkie dziedziny naszego życia, 

nie ominął także działalności, naukowo-informacyjnej. Zakupy nie tylko fachowej 
literatury zagranicznej, lecz także literatury krajowej, modernizacja sieci ośrodków 
informacji i bibliotek uległa zahamowaniu i musi być przesunięta na późniejsze 
lata. Taki stan rzeczy rodzi szereg pytań, zarówno u tych, którzy są odbiorcami 
usług informacyjnych, jak i u tych, którzy świadczą te usługi lub traktują informa
cję jako obiekt praktycznych i naukowych dociekań.
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Na tym tie rodzi się zasadnicza refleksja na temat współczesnych barier infor
macyjnych. Świadomość ich istnienia, ich zakresu i głębokości po2rwala na pewne 
sformułowanie wniosków dotyczących przeciwdziałania przeróżnym trudnościom 
w  powstawaniu i wykorzystaniu szeroko pojmowanej informacji. W znaczenie usług 
informacyjnych dla życia gospodarczego, społeczego, naukowego i kulturalnego ra
czej nikt nie wątpi. Gorzej jest z odpowiedzią dotyczącą skuteczności praktycznej 
informacji. Wydaje się, że podstawą skuteczności każdej informacji jest spełnienie 
kilku uwarunkowań, a przede wszystkim:

a) aktuahiości informacji, czyli jej zdolność do odzwierciedlania zmieniającej 
się i'zeĆZ3^istosci w granic¥ch błędu dopuszczalnego przez użytkownika,

b) relewantność informacji, czyli utrzymujący się w granicach dopuszczalnej 
przez użytkownika normy procent elementów tresciowycn ^^^"pokrywającyTrir^śię 
z airtUalnyrnrz^ainteresoWamahii uzytkowńEća, ' ‘  '-----——— a.

c)--kompletnuŁĆ ■iiifui"iTl'ag'jr,~Uzyri irtTzyiCTailie w  dopuszczalnej przez użytkownika 
normie prawdopodobieństwa tego, że pewne istotne dla użytkownika elementy treś
ciowe nie są w informacji uwzględnione,

,p-fn-rry>anji czyli utrzymujący się w  granicach dopuszczalnej 
ze st̂ t5fiiy’ użytkownika normy dodatkowy nakład pracy lub kosztów, jakie użyt
kownik musi ponieść, ażeby z dostarczonej mu informacji móc w  pełni skorzystać,

e) wiarygodność informacji, czyli wystarczający z punktu widzenia użytkownika 
stopień pewiiOŁci, *e informacja nie zawiera nieprawdziwych lub nieścLsłych treści

Generalnie przyczyn obecnego kryzysu działalności informacyjnej należy upa- 
trj^wać w rozbieżności pomiędzy motywacją użytkowników do korzystania z infor
macji i ofertą usług informacyjnych, jaką w  obecnej chwUi mogą im zaproponować 
służby naukowo-informacyjne, ośrodki informacji i książnice.

Przedmiotem działalności informacyjnej są następujące typy dokumentów;
a) dokumentacja, opracowania i materiały źródłowe powstające w ramach pod

stawowej działalności jednostek gospodarki uspołecznionej i jej dotyczące, o pow
szechnej zasadzie dostępności, publikowane, np. książki, czasopisma, publiltacje in
formacyjne, przeglądy opracowań, wybrane prace naukowo-badawcze, katalogi, pro
spekty, instrukcje, normy itp.,

b) dokumentacja, materiały i opracowania powstające w ramach podstawowej 
działalności różnych jednostek organizacyjnych i jej dotyczące, ale przeznaczone 
do celów specjalnych, o ograniczonej dostępności, niepublikowane, np. analizy go
spodarcze, raporty, .sprawozdania i wykazy, 'sprawozdania z prac naukowo-badaw
czych, opracowania projektowe, dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna, ry
sunki, plany, opisy patentowe itp.,

c) materiały biblioteczne w rozumieniu Ustawy o bibliotekach z 1968 roku
Działalność informacyjna stanowi jeden z istotnych czynników postępu tech

nicznego, a szerzej — gospodarczego. Istnienie przeto różnych barier informacyj
nych powoduje spowolnienie tempa postępu naukowo-technicznego i niedostateczny 
poziom naukowo-techniczny nowych opracowań jak i gotowych wyrobów.

Istajejące bariery ekonomiczne można podzielić następująco: bariera dostęp
ności. komiiJi ikacvina. treścrowa. nsycnologiczna i ekonomiczna. -

 ̂ Bariera dostępności wynika z faktu niezgodnósci pomiędzy^^tnieniem informa- 
cji^rt“ jyj iiiedustu^pirością dla użytkownika. Pochodnymi od bariery dostępności są 
inne bariery, a przede wszystkim: nieświadomości, językowa, terminologiczna, re
sortowa, przestrzenna i historyczna. Bariera dostępności najczęściej powstaje:'

a) z powodu bierności najbliższej placóv/ki informacji obsługującej użytkownika,
b) z powodu inercji w postępowaniu samego użytkownika,
c) w wyniku niezadowalającego wyposażenia ośrodka w dokumenty pierwotne,
d) z powodu pomyłek w formułowaniu zapotrzebowania i opóźnień w dostar

czaniu potrzebnej informacji. Jest to bariera najbardziej niebezpieczna i zakresowe 
najszersza. Wyklucza ona możliwość dalszego przetwarzania i wykorzystywania 
informacji.

k^TTinnikacyjna D£>v/staie w bezpośrednim procesie przekazywania in- 
fon-tT!vc3i od jej twórcy do użytkownika. Tworzą ją błędy w dokumentowaniu, znie
kształcenia streszczeń i opracowań- faktograficznych, błędy przelcazu technicznych 
środków, błędy w tłumaczeniach, w druku, przepisywaniu oraz'losowe omyłki przy 
przekazywaniu znaków, określeń liczb i formuł matematycznych. Bariery komunika
cyjne powodują, że informacja nie spełnia określonych oczekiwań i nie może być 
wykorzystana.

Bariery treściowe- powstają w wyniku moralnego starzenia się informacji na 
skutek braku nowości, stopnia jej wiarygodności, niedostatecznej oryginalności opra
cowań bądź powtarzania się informacji znanych użytkownikowi.
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Bariera psychologiczna charakteryzuje się tym, że na ocenę informacji uzyska- 
nffflTrzezHiżrtłroWnika może wpływać jego stosunek do służby informacyjnej, autora 
informacji, określonej szkoły, koncegcji naukowej do formy dokumentu. Bariera 
psycłaologiczna może wynikać z ogólnej niectieoi do_ przyswajania i wykorzystywa
nia obcej informacji piśmienniczej w swojej prac3rźawgdow ê4i-4— ---------------- —-------
------Fo2n baiifti'4 doLiliipnoSę̂ i niewątpliwie największe maczenie posiada istnienie
bariery ekonomicznej.

Powstawanie bariery ekonomicznej podyktowane jest różnymi uwarunkowania
mi, przade-wsz^ yŁklm zaś ograniczontjścią bazy materialnej a więc finansów, wypo
sażenia, powierzchni produkcyjnej, kłopotów kadrowych.

Ekonomiczne bariery informacyjne powstają w  scentralizowanym wytwarzaniu, 
a v/ięc tam, gdzie funkcjonuje gotowy wzorzec produktu finalnego oraz produkcja 
seryjna. Występuje też wtedy najczęściej niemożność uzyskania pomocy technicznej 
od rn-stytucji — bądź autora innowacji. Bariery ekonomiczne rodzą się ponadto 
wszędzie tam, gdzie istnieją trudności organizacyjne i techniczne w procesie wdra
żania osiągnięć naukowo-technicznych

Nie ulega wątpliwości, że przekazyv/anie i wykorzystywanie osiągnięć nauko
wo-technicznych jest procesem złożonyni, wielopłaszczyznowym i w sumie jeszcze 
bardzo słabo poznanym z racji swojego interdyscyplinarnego charakteru. Znajduje 
się bowiem na styku różnych nauk: informacji, psychblogii społecznej, logiki, orga
nizacji zarządzania.

Uświadomienie występowania barier informacyjnych stwarza także potencjalne 
możliwości ich skutecznego likwidowania bądź przynajmniej zmniejszania skutków 
wpływów.

Niektórym przyczynom powstawania informacyjnych barier warto przyjrzeć się 
przeto nieco bliżej.

Mirno pewnych osiągnięć służby informacji naukowo-tecłmicznej w  Polsce nie 
zabezpieczają wymogów, jakie stawia nowoczesna gospodarka. Stan służby infor
macji w Polsce wykazuje wieloletnie opóźnienia nie tylko w stosunku do przodu
jących oraz średmo rozwiiniętych krajów kapitalistycznych ale i także niektórych 
krajów socjalistycznych.
Wskazują na to:

a) niska efektywność działania służb informacji, wyrażająca się w zbyt wolnym 
dostarczaniu materiałów informacyjnych,

b) niekompletność materiałów informacyjnych i brak ich selekcji oraz niewiel
ka w sumie ilość opracowań analityczno-syntetycznych i faktograficznych,

c) niewielka liczba komputerów i innych nowoczesnych środków technicznycłi 
w gromadzeniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji,

d) występujące braki w  zakresie kompletności zbiorów i trudności w uzyska
niu dokumentów sygnalizowanych w materiałach informacyjnych,

e) zbyt ubogi serwis usług informacyjnych i ich małe dostosowanie do zróżni
cowanych potrzeb użytkowników^.

Rozwój informacji naukowej odbywa się skokowo. Gwałtownie wzrasta ilość 
infomriacji ale i także wydłuża się cykl informacyjny oraz następuje stopniowy 
spadek niezawodności informacji pochodnej, a więc informacji o informacji, wyni
kający z rosnących stale trudności pełnego wykorzystania wszystkich nowych infor
macji pierwotnych.

W przeszłości podstawowymi przeszkodami utrudniającymi i hamującymi roz
wój działalności informacyjnej były bariery czasowe i przestrzenne. W drugiej po
łowie wieku XIX, a przede wszystkim w naszym stuleciu, bariery te zostały prze
łamane i obecnie każda nowa informacja może być natychmiast przekazana do 
najdalszych zakątków globu ziemskiego. Dotyczy to przede wszystkim informacji 
bieżących, pierwotnych. Dzięki telewizji i radiu praktycznie każda nowa informacja 
może zostać nieomal natychmiast rozpowszechniona.

Inaczej kształtuje się ta sprawa w działalności informacyjnej. Na przeszkodzie 
stoją nieprzezwyciężone jeszcze bariery informacyjne, wyżej już wyszczególnione: 
technologiczna, językowa (terminologiczna), administracyjna, psychologiczna i eko
nomiczna. Przezwyciężenie lub przynajmniej obniżenie tych barier jest warunkiem 
dalszego usprawnienia działalności informacyjnej. Twierdzi się, że jest to podsta
wowe zadanie ciążące na krajowych służbach informacyjnych oraz na międzynaro
dowych organizacjach działających w dziedzinie informacji naukowej

W polskich realiach na czoło wszelakich zahamowań wysuwa się bariera ekono
miczna. Determinuje ona przede wszystkim dostęp do zagranicznych czasopism 
naukowych.

Na obecnym etapie rozwoju systemów informowania czasopisma są podstawo
wym żród2em komunikacji naukowej. Naturalnym więc niejako dążeniem jest gro-
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madzenie bogatych i w  miarę kompletnych zbiorów czasopism w  zakresie zgodnym 
z zainteresowaniami użj^tkowników poszczególnych profesji. Działalność ta od kilku, 
''już lat napotyka na trudności wynikające z niedostatków środków dewizowych
i znacznym przez to zahamowaniu dopływu czasopism z krajów wysoko uprzemy
słowionych i stojących bardzo dobrze w  rozwoju myśli technologicznej. Wzrastająca 
liczba czasopism rodzi także określone problemy z ich magazynowaniem. Pojawia 
się coraz częściej problem automatyzacji i mądrej selekcji czasopism. Prowadzone 
różnorodne analizy i badania nad zaopatrzeniem bibliotek w  zagraniczne czasopisma 
naukowe wskazują na pewne charakterystyczne zjawiska. Niewłaściwe i niewystar
czające zaopatrzenie kraju w  czasopisma naukowe wynika między innymi z: braku 
koordynacji zakupów, braku metod selekcji czasopism z uwzględnieniem potrzeb 
całego kraju, niewłaściwego rozmieszczenia czasopism na terenie kraju, niewłaści
wie funkcjonującego systemu informowania o napływających do kraju czasopismach
i ich rozmieszczeniu w  bibliotekach krajowych, zakupu niektórych czasopism w  licz
bie egzemplarzy nieuzasadnionej aktualnymi potrzebami użytkowników, niewłaści- 
wego- gospodarowania środkami przeznaczonymi na zakup czasopism. Często bo
w i e m  zamiast zwiększać liczbę sprowadzanych tytułów zakupuje się dodatkowe 
egzemplarze czasopism już gromadzonych. N a  tym tle najważniejszym staje się 
'vVykorzystanie w  praktyce metod ̂ selekcji czasopism według kryteriów^ zapewniają
cych zakup tytułów najważniejszych i często wykorzystywanych ®.

W  dużej mierze zjawiska te odnoszą się także do literatury fachowej. Trudr.ości 
ekonomiczne spowodowały zmniejszenie zakupu książek i czasopism w  krajach ka- 
pitalistycznycli, co zapewne trudno uznać za zjawisko prawidłowe. Niektórzy auto
rzy upatrują zasadnicze mankamenty w  gromadzeniu książek i czasopism w  istnie
jącym systemie finansowania importu czasopism z krajów kapitalistycznychUza
sadniają to następującymi przyczynami:

a) podwyżki cen czasopism nie dają się dokładnie przewidzieć, a fakturowa
nie wykonanych zamówień instytucji P R L  następuje dopiero po zakończeniu roku 
kalendarzowego. W  wyniku pokrycia należności powstaja niedobory, które pokrywać 
trzeba z puli przyznanej na rok następny, a więc faktyczna wysokość puli pienięż
nej okazuje się niższa niż została przyznana w  d a n y m  roku,

b) wysokość puli finansowej określa się centralnie już w  końcu roku poprzed
niego a zamówienia składa się ze znacznym wyprzedzeniem,

c) zapotrzebowania nowych placówek naukowych są pokrywane kosztem insty
tucji już istniejących,

d) praktycznie nie są przyznawane środki na nowe tytuły ukazujące się 
w  świecie.

Mechanizm importu_ czasopism i literatury fachowej prowadzi do powstania 
groźnych zjawisk jakimi są; zahamowania w  aktualizowaniu profilu zbiorów cza
sopism nowo ukazujących się na świecie, zwłaszcza w  zupełnie nowych dziedzinach
i dyscyplinach wiedzy oraz zjawisko zanikania tytułów niektórych w  skali całego 
środowiska naukowego, branży czy resortu.

Likwidacja tych groźnych zjawisk byłaby możliwa w  przypadku istnienia fun
duszu rezerwowego, przy pomocy którego można by pokrywać konsekwencje pod
wyżek wydawnictw, finansowanie zakupu zupełnie nowych wydawnictw oraz zakup 
czasopism i wydawnictw ciągłych dla nowych placówek naukowych. Innym czjm- 
nikiem hamującym działalność informacyjną i korzystanie z jej propozycji jest nie 
dostosowany do potrzeb obecnego etapu rozwoju gospodarki narodowej -ogólnolcra- 
jowy system informacji naukowej w  naszym kraju. Dotychczasowy system infor
macji był zawsze uniwersalny, funkcjonalny i nie dostosowany do potrzeb specjali
stów realizujących różne programy badawczo-rozwojowe. Metody zaspokajania po
trzeb użytkowniczych przede wszystkim kierowały do źródeł związanych z temata
mi i opracowaniami w  zakresie ogólnej orientacji w  problemie. Nie został zaś roz- 
\viązany problem przepływu informacji o wysokim stopniu przetwarzania. W  prak
tyce _ przeto brakuje bezpośredniej obsługi użytkowników w  zakresie informacji 
specjalnie wybranej, przeanalizowanej, zwerjrfikowanej i przetworzonej. Cala zaś 
uwaga nadal jest skierowana na problem specjalizacji zbiorów, problemy przeplvwu 
informacji o zbiorach i ich ewidencji. i

Można by powiedzieć, że nastąpiło zjawisko cofnięcia się do etapu informacji 
biłDliograficznej, która jest charakterystyczna dla biernej działalności informacyj
nej typu bibliotecznego ®.

Reforma gospodarcza, a zwłaszcza jej tempo, wymagają przeto podporządkowa
nia informacji p r a w o m  rynku. Nie powinna więc ona powstawać' dla samej idei 
tworzenia a jedynie pod kątem określonych potrzeb użytkowniczych. Z tvm wiąże 
się także szybka a niekiedy błyskawiczna zmiana struktur i technik działalności 
informacyjnej, zgodnie z przeznaczeniem i konkretnymi zapotrzebowaniami użyt
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kowniczymi. Informacja powinna nawet wyprzedzać różne inicjatywy gospodarcze,, 
gdy tymczasem odstaje ona od nich znacznie.

Generalnie też czasochłonność prac informacyjnych realizowanych przez pol
skie placówki informacji naukowej jest zbyt długa w  stosunku do oczekiwań od
biorców. Rodzi się tu określona sprzeczność pomiędzy oczekiwaniami odbiorców 
a możliwościami bezpośrednich wykonawców. Takie prace jak: rozpoznawanie po
trzeb użytkowników, dobór, gromadzenie i przechowywanie dokumentów oryginal
nych i wtórnych, sporządzanie opracowań informacyjnych, klasyfikowanie doku
mentów, organizowanie i prowadzenie zbiorów dokumentów pochodnych, opraco
wywanie bieżących wydawnictw informacyjnych, organizowanie i prowadzenie in
formacji audiowizualnych, opracowywanie informacji dla prac jednostkowych,
i wreszcie udostępnianie dokumentów oryginalnych i wtórnych t r w a j ą  zbyt dłu
go i często zatracają swoją aktualność i oryginalność dla użytkownika. Jednocześnie 
zaś eksperci narzekają na brak jednoznacznych normatywów przy opracowywaniu 
określonych prac informacyjnych, mających w  zasadniczej części charakter inte
lektualny. Szacunkowe normatywy stosowane w  różnych placówkach nie znajdują 
zrozumienia u szukających szybkiej i skutecznej ' informacji użytkowników. Rodzi 
się przeto zasadnicze pytanie, dotyczące możliwości zmniejszenia czasochłonności 
prac informacyjnych, co stanowi także jedną z barier typu technologicznego

Bariery informacji, o których m o w a  w  niniejszym artykule,' stanowią integralny 
składnik kryzysu informacyjnego w  nauce. Likwidacja badź zmnie:iszei7ie barier 
informacyjiiych _je^ jednym z podstawowych elementów likwidacji tak zwanego-
’̂ y zy su  informacyineg(y.~::r.......  ............ .......... .............. 1-------------—— — — -----------

należy pojmować także jako wielki system społeczny, realizujący pro
cesy otrzymywania, przekazywania^... gromadzenia i logicznego przetwarzania infor
macji TiauknweT~W [:;rfu (iLi'y!:VTń^/ania nowel wiedzy. " 

Wsi2Óiczesfta--nmiKa posiada charakter przemysłowy i różni się znacznie od nau
ki uniwersyteckiej czasów minionych, ponieważ w  nauce istnieje wyraźny podział 
pracy według stosowanych metod i wykonywanych funkcji. Ponadto cała twórczość 
naukowa posiada wyraźnie kolektywny charakter, w y m a g a  stosowania skompliko
wanej i kosztownej aparatury w  wyniku szybkiego wzrostu złożoności badań nau
kowych. W  związku z tym rośnie szybko ilość nakładów finansowych na prace 
nauko-wo-badawcze. Wzrost nakładów z kolei powoduje wzrost kontroli państwa 
nad kierunkami badań oraz przesunięcie podstawowej masy badań ze szkół w y ż 
szych do wyspecjalizowanych placówelc i organizacji naukowo-badawczych.

W  nauce funkcję układu krwionośnego spełnia system komunikacji naukowej, 
czyli ogół metod, procesów i środków zapewniających przekazywanie informacji 
naukowej w  czasie i przestrzeni. Opóźnienia w  rozwoju komunikacji naukowej 
określane są właśnie pojęciem „kryzysu informacyjnego”. Przyczyny owego „kry
zysu” upatruje się w  specyficznych cechach nauki współczesnej a przede wszystkim 
w  zmianach zasady organizacji nauki, rozszerzeniu zasięgu geograficznego badań 
naukowych, szybkim wzroście liczby zawodowych pracowników nauki, skracaniu 
czasu potrzebnego na wdrażanie osiągnięć nauki w  praktyce.

Ważniejszymi zaś następstwami i zewnętrznymi przejawami kryzysu informa
cyjnego są; szybki wzrost liczby publikacji naukowych, ciągły wzrost liczby w y 
dawnictw periodycznych, zwiększające się znaczenie „niepublikowanej” literatury 
naukowo-technicznej, większa liczba specjalizacji, zwiększająca Się niechęć pracow
ników nauki do poznawania szybko przybywających publikacji o różnej zawartości
i ciężarze gatunkowym

Informacją naukową rządzą określone prawidłowości. Najważniejsze z nich to: 
nierozlączność informacji z jej fizycznym nośnikiem, społeczny charakter, kumula- 
tywność, semantyczny charakter, niezależność informacji od jej twórców, starzenie 
się informacji, rozpraszanie się informacji. \

Kryzys informacyjny wynika przeto z samych prawidłowości rządzących spo
łecznym obiegiem informacji. Pogłębiany jest on- także przez niedomagania v/ dzia
łalności służb informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej. Niedomagania te 
można by sprowadzić do następujących zamvażalnych zjawisk: obniżanie się auto
rytetu pracowników ośrodków informacji i bibliotek w  wyniku zmniejszającej się 
jakości usług informacyjnych, brak szczegółowego rozeznania potrzeb informacyj
nych nawet najbliższego otoczenia, niestaranność w  gromadzeniu dokumentów pier
wotnych, brak systematycznej aktualizacji zbiorów, niska jakość informacji udziela
nych doraźnie, fatalny poziom usług reprograficznych w  bibliotekach i ośrodkach 
inte, brak jakiejkolwiek propagandy o działalności inte

Powyższe fakty mogą w  p e w n y m  stopniu stanowić wytłumaczenie trudności w y 
stępujących w  zakresie informacji. Ponadto trzeba dodać jeszcze do tego, iż po
trzeby informacyjne nie są zalcorzenione w  polskiej świadomości społecznej, a nie



m a  przecież obowiązku korzystania z informacji, natomiast różne analizy dotyczą- 
’ ce stanu i działalności sieci informacji wskazują, iż zmiany w  informacji nie zawsze 
idą w  zamierzonym kierunku.

Istnienie barier informacyjnych i świadomość ich praktycznego funkcjonowania 
..rodzi pytania dotyczące możliwości ograniczania owych barier lub częściowej ich 
likwidacji. Stąd też próby teoretycznych rozważań nad możliwościami wytracania 
niektórych z barier poprzez racjonalną organizację i sensowną działalność na bazie 
funkcjonującego systemu informacyjnego, bibliotecznego w  aspekcie potrzeb i ocze
kiwań użytkowniczych. Z tym wiąże się istotny problem sensownego przygotowania 
■do korzystania z informacji naukowej w  sposób bardziej p>owszechny, w  działaniu 
' docelowym, wręcz masowy. Wszakże od tego zależą różne elementy postępu techno
logicznego, naukowego, organizacyjnego nieomal w e  wszystkich sektorach działal
ności, wytwórczej, intelektualnej i praktycznej.

Informacja musi być przede wszystkim aktualna i użyteczna. Aktualność na
leży rozumieć jako cechę skutecznego działania systemu informacji, polegającego 
na przekazywaniu odbiorcy właściwych informacji w  odpowiednim czasie. Nato
miast skuteczność informacji występuje wówczas, gdy jest opracowana w  formie 
ułatwiającej percepcję w  języku zrozumiałym dla użytkowników. Musi też docie
rać do użytkowników w  momencie, gdy jest poszukiwana. Jeżeli informacja jest 
przekazywana za wcześnie lub zbyt późno staje się mniej użyteczna dla odbiorcy. 
Aktualność i skuteczaiość może być jednak osiągana poprzez zastąpienie mozolnej 
i mało efektywnej pracy poszczególnych placówek informacyjnych przez centralne 
gromadzenie i wyszukiwanie tematycznych informacji w  sposób zautomatyzowany, 
za pomocą elektronicpej maszyny cyfrowej, wydrukowanie ich na drukarce wier
szowej, przekazywanie użytkownikowi do wykorzystania w  sposób bezpośredni, 
często tylko do wykorzystania jednostkowego.

Aktualność-.i_skuteczność informacji^zalaży także od przezwycieżenia barier ję- 
z y k o w y ^  Znajomość poas-t świątowycl^^
let^e ópraĆQwaf^_naukowe w  każdej dyscypli^tó, ^ “więc języka angielskiego, ro
syjskiego, francuskLeg^iJi^ennecRi^ jest jednym' z elenynta 
rzystania z-TTa-lnow,szych osiągnięć m v ^

^̂ T̂ ŷ ^ z n a  j e g ^ y  w  świecie felTdeneja-do optymgM z m ^ ; m i g a g y f ^

Jest tu mia5ia~ftariera informacyjna a jej likwidacja zależy od bardzo wielu 
uwarunkowań związanych ze skuteczną nauką języków obcych szerokich kręgów 
aktualnych i potencjalnych odbiorców informacji szeroko rozumianej. Z tym wiąże 
się proces permanentnej edukacji społeczeństwa, wytworzenie w  społeczeństwie w y ż 
szych ambicji i aspii^aćji-lmlUiraJjazcłL

Kolejna bariera informacyjna tkwi w  z a w o d o w y m  przygotowaniu pracowników 
in^rmacji naukowej. Dotychczasowy, powojenny model kształcenia preferował ra- 
cze^--aaw^ze--^eiTrrałTT(5-technologiczną stronę kształcenia i wyposażał absolwentów 
w  wiedzę pozwalającą na pełnienie funkcji organizatorów bibliotek, organizatorów 
przebiegu ,,dokumentu”. Natomiast absolwenci ci nie dysponują wiedzą merytorycz
ną, która pozwoliłaby im być partnerem w  relacji pracownik informacji-bibliotekarz 
a technolog, konstruktor czy pracownik nauki. Likwidacja owej istotnej bariery 
wymagałaby zmiany dotychczasowej struktury kształcenia kadr, oddzielenia kie
runku kształcenia bibliotekarzy praktyków przxfijQtawvwanvch do prdT-ę̂ -̂ ro-l-łiHTT?̂  
tekach ' puDiicznycn7~szkolnych, związIt^JwydC^5zpitalnycir~ga'~lrształcenia pracowni- 

''̂ ~~̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^^ ŷ---d̂^̂ ~'P ^ 'fflytTKCfywaIi'fa~iradry"-Tiaxrczająće'3'̂ i~-naukowQ- 
-bad tych OsLaLiiich w y m a g a  bć5Wfern— poważnej— mOTferntzaćji 
progTamóv/ nauczania z uwzględnieniem - w-sp.óiczestłej— t^rcWoIogii'Tco^utefow'ei. 
in'tort^W3rntłr— seTrTtnTykt7--it>giki7-organizacji^pracy, naukoznawstwa, niekonwencjo- 
nalnyclr metOihr^doh^Yania-^ przygotowania kadr
dla informacji konieczne jeśrTakże zreferowanie kształcenia w  zakresie stu
diów podyplomowych i zajęć dla bibliotekarzy i dokumentalistów po różnych stu
diach kierunkov/ych, niebibliotekoznawczych

Właściwe przygotowanie absolwentów do pracy w  informacji musi polegać na 
ukazaniu przyszłemu pracownikowi informacji konsekwentnie rozwiniętej syntezy 
wiedzy objętej kierunkiem kształcenia, pogłębieniu interpretacji wybranj^ch zja
wisk, pobudzaniu^ ściślejszych zainteresowań, przyswajaniu metod samodzielnego 
korzystania ze źródeł informacji, doprowadzeniu do wyboru opartej i ugruntowa
nej na dobrych przesłankach postawy życiowej i zawodowej. Osiągnięcie tych celów 
nie jest możliwe bez odpowiedniej liczby stałej kadry naukowo-dydaktycznej po
święcającej się głównie sprawom nauki i kształcenia oraz pracującej w  dogodnych 
warunkach, w  odpowiednim warsztacie doświadczalnym bibliotekarstwa i informacji 
naukowej.
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Kwalifikacje absolwenta będą także tyle warte, ile placówka, w  której m u  
przyjdzie.pracować: poziom jej organizacji, styl pracy i zarządzania, klimat w e 
wnętrzny, pozycja' wśrodowisku.

Przygotowanie do korzystania z informacji musi przebiegać jednak (^ugofalowo 
i musi stanowić perniańefttRy^-%reees-~ediika^Tii5^rTTIelńóSia przeto nie zauwaźyCT" 
iż *pierwsze"~Bariery -iftformaeyjne— yawstiiją ju^ n^~szczebłu— szkoły”  Około 
ucŹTii<5rar'to"czytelnicy biDlioiGk SZkSIriych. Bibir^Ta^teTTJdwijedzajCTSkże "nauczyć 
ciele, ale stanowią w- -sumie -zaie^^d^e ' 3®/b 'ćalej żbiorówóści “czytelniczej tycłi 
ksi^nic, Pjotizeb^-4flforma"cyjrie”"uczniów ~są" naturalnie^-bardzo zróżmćowa'ne’,JIiin'ê ' 
sa w  klasach I - III, inne w  klasach I V  - VIII a zupełnie inne w  szkołach średnich.

■^"~bibliot^a?rrrszfcoinych'nicźnrowie,'pierWśi uzytkowHTćy' iiifo wszyst
kich kanałach przepływu iftform~aeji7~Mpófj^'a3^na zasadnitźe Tru3hosci. 'Pfżeae 
wszystkim"^ ~wiHir~tebltóteRach szkoInyc7i'~T3faTt'tijgn;aIacTrTrod^~tnfgnYracjt~~jafe: 
katelD^TT'Tcartote'ki zagadnienloweT'TJ^^’zs Ĵ̂ rodnik BibliTTgî rfiezii7 ”7 '7,Bibtio'grafTa' Z a - 
war.toś^CSa§t)pigKi^-3tt>łjot-eirarz5“ szkCTliri-Tri kierują systematycznie do tych źró
deł. Nauczyciele zaś'^'^szczególnych''T5rże'aiTiiT)tów'-Tlte-Trtają “zwyezajtr--z:wracarua
uwagigj^gitiiów na" zroSła in fonSaeji-----^ — ------------------------ --------------- --- ---------------------

‘̂ ZaiJwaźa~ się pógstawowy^~~bralrninT^ _ posługiwania się źródłami o ele-
mentarnym charakterze zarówno u uczniów jak i ii“ nauczycj^li^

W'i3^in żakresie nieómar~oa^araz ^óErzebTła~iesf zmasowana edukacja kadry 
n au czaj ace4--4f»kH--?CTrrnHA-.w  vch o w a n  ków.

z właściwego ustawienia tego ogniwa nie będzie możliwe korzystanie z in
formacji w  sposób m a s o w y  przez kolejne generacje dorastających Polaków.

Większość sygnalnie z konieczności zarysowanych barier informacyjnych sta
nowi podstawowy problem w  realizacji ogólnonarodowej edukacji korzystania z in
formacji i pośrednio przyspieszania postępu technicznego, naukowego i ekonomicz
nego. Bez zauważania tego zagadnienia nie będzie jednak możliwa w  pełni realiza
cja programu modernizacji gospodarki narodowej oraz przebudowy społeczno-poli
tycznej większości struktur w  państwie a w  docelowym dążeniu przemian w  myśle
niu i świadomości obywatelskiej. A  przecież właśnie o to chodzi w  racjonalnym 
działaniu współczesności.

IPrzypisy: ,

 ̂ K u 1 i k o w s k i J. L,., Przyszłość Informacji naukowej na tle społeczno-gospodarczej 
syhiacji kraju (w ;) AP ID  1983, nr 1, s. 3-9.

= G ó r a l  J., O  problemie „obowiązku iniormacyjnego” (w :) APID 1979, nr 3, s. 9 i n.
' W e d e V n i k o w a E. M., Bariery informacyjne w przemyśle (w:> APID , 1984, nr 4,

S. 3-3.
< ? O m y k a 1 s k i A., System informacji w badaniach naukowych. Warszawa 1980,

S. 66-73.
 ̂ 7 h i e r r y J., Technologia i organizacja informacji naukowej. Warszav/a 1980, s. 461 i n.

'  S z a r s k i H., Problemy dostępu do zagranicznych czasopism naukowych (w ;) APID  
1982 nr 2-2,  s. 17 - 23.

’ B a l c e r  A., zagadnienie finansowania i koordynacji importu literatury naukowej 
i fachowej (w :) AP ID  1972, nr 4, s. 12 - 15.

s G ó r s k i  A., Aktualne problemy rozwoju informacji w jednostkach zaplecza naukowo- 
-badaicczego lu przemyśle (w :) APID , 1985, nr 1, s. 3 - 10.

“ K u n i c k i  M., Czasochłonność prac informacyjnych realizowanych przez placówki pol
skiej sluiby informacji (w :) AP ID  1979, nr 4, s. 23 i n.

M i c h a j ł o V/ A., C z e r n y  A.,  G ł l a r e w s k i  R., Problemy informacji we współ
czesnej nauce (w ;) AP ID  1977, nr 5, s. 7 - 9.

“ G ó r s k i  A., Dysproporcje rozwoju informacji (w :) AP ID  1979, nr 1, s. 15, 16.
Ż m i g r o d z k i Z., Sylwetka absolwenta studiów bibliotekoznawstwa i informacji -nau

kowej świetle potrzeb bibliotek naukowych i specjalnych oraz ośrodków informacji (w :) 
AP ID  3978. nr 3, s. 14, 15.

P ro fil kwalilikacyjny pracownika inform acji naukowej na przełomie X X  i X X I wieku. 
Dyskusja panelowa (w :) AP ID  1986, nr 6, s. 16, 17.



STEFAN KUBOW

SPRAWY KSIĄŻKI i BIBLIOTEK 
W MINISTERSTWIE KULTURY

13 grudnia odbyło się posiedzenie Prezydium Kolegium (?!) Ministerstwa Kul
tury i Sztuki z udziałem przedstawicieli środowisk związanych zawodowo z pro
dukcją i upowszechniamiem książki. Zebrani zaakceptowali dotychczasowe prace- 
i zamierzenia kierownictwa resortu zawarte w  dokumencie ministerialnym nazwa
n y m  „Aktualne problemy książki. Diagnoza i zamierzenia”.

Niesteti;-, zaproszenie do Zarządu 
Głównego S B P  pokonywało dystans ok. 
1 kilometra aż 9 dni i w  rezultacie wpły
nęło 2 dni po terminie posiedzenia. Szko
da, gdyż fragment dokumentu dotyczą
cy bibliotek w y m a g a  komentarza, który 
stonowałby bijący zeń bezgraniczny zgo
ła optymizm. Choć bowiem prawdą jest, 
że wzrastają wskaźniki społecznego za
sięgu czytelnictwa, że w  ostatnich latach 
przybywało po kilkadziesiąt lub nawet 
ponad sto bibliotek publicznych rocznie, 
że wzrastają księgozbiory tych bibliotek 
(z pewnością także na skutek braku se
lekcji pozycji zdezaktualizowanych lub 
zaczytanych), .że „Książnica” dostarcza 
bibliotekom coraz więcej książek w  trwa
łych oprawach, że większość w^ydawa- 
nych w  kraju książek opatrzonych jest 
skróconym opisem katalogowym nada
n y m  w  toku produkcji i że przyspieszo
no budowę nowej siedziby Biblioteki N a 
rodowej —  problemów' nierozwiązanych 
jest wiele. Nie buduje się g m a c h ó w  dla 
wojewódzkich bibliotek ■ publicznych (z 
nader nielicznymi wyjątkami), a niektó
re z tych bibliotek mieszczą się w  loka
lach nadających się tylko do zamknięcia. 
G dyby rzemieślnik chciał w  nich szyć 
buty lub ubrania Sanepid i liczne inne 
kontrole wkroczyłyby natychmiast i o- 
błożyły biedaka karami i mandatami. 
Bibliotekom brakuje mebli i nowoczes
nych urządzeń technicznych, a nierzadko 
nawet choćby przechodzonych maszyn do 
pisania, a jeśli już maszyna jest to na
czelnik w  imię ładu i porządku w  gmi
nie nakazuje zamykanie jej na noc w  
szafie. Większości bibliotek brakuje pie
niędzy na nowości wydawnicze i na nie
zbędne W5^osażenie, choć jednocześnie 
są biblioteki radzące sobie z tym proble
m e m  bardzo dobrze. Wreszcie należy do
dać, że po mi mo corocznych regulacji bi
bliotekarze należą ciągle do najpodlej 
wynagradzanych grup zawodowych.

Gdyby Ministerstwo Kultury i Sztuki 
zechciało wyjrzeć poza opłotki bibliotek

publicznych i podlegających im admini
stracyjnie bibliotek Narodowej i Śląskiej, 
to musiałoby zgodzić się z konstatacją,, 
że znikają z m a p y  kraju biblioteki fa
chowe, że właściwie nie buduje się noj 
potrzeby bibliotek naukowych, które na 
ogół zapchane są książkami i czasopis
m a m i  ponad wszelkie dopuszczalne gra
nice, a ludzie pracują tam w  fatalnych 
warunkach, że użytkownicy tych biblio
tek właściwie odcięci są od światowego 
piśmiemiictwa naukowego i od aktual
nej informacji o nim, gdyż nieliczne 
okienka na świat (BRIOLIS, M E D L A R S )  
ze względu na brak dewiz są zaledwie 
półotwarte i dają minimalną dawkę 
światła oraz powietrza. I niewiele po
może tu komputeryzacja, jeśli nie zo
stanie zapewniony bezpośredni dostęp do 
zagranicznych baz danych, ani zwięk
szony dopływ piśmiennictwa zagranicz
nego.

W  tej sytuacji nieustające starania
o zmniejszenie dysproporcji w  rozwoju 
sieci bibliotecznej i wyposażenia w  
sprzęt techniczny, dążenie do łączenia 
w e  wspólne organizmy bibliotek szkol
nych z publicznymi (od iluż lat o tym 
się już mówi?), wydawanie Avytycznych 
dla działalności bibliotek zakładowych 
bez wydawania pieniędzy, może nie pi’zy- 
nieść spodziev/anych owoców, lecz utrwa^- 
li obecny stan, jak widać, nie całkiem 
zadov/alający.

Ministerstwo Kultury i Sztuki pió
rami swoich urzędników słusznie do wo
dzi, że rozwój czytelnictwa powszech
nego w  miarę postępującej decentraliza
cji zarządzania krajem będzie w  coraz 
większym stopniu zależał od aktywuo.ś- 
ci władz terenov/ych i samych bibliote
karzy, w  mniejszym stopniu zaś od władz 
centralnych. W  tym celu jednak koniecz
na jest nowelizacja ustawy o bibliote
kach, która przewidywałaby obowiązek 
tworzenia i utrzymywania bibliotek pu
blicznych przez wszystkie- jednostki ad
ministracyjne kraju, a także umożILv/ie-
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nia dostępu do całego dostępnego w  kra
ju piśmiennictwa każdemu obywatelowi. 
Ustawa powinna również określić nie
zbędne m i n i m u m  dostępnego w  każdej 
bibliotece kanonu materiałów, powierzcłi- 
ni i wyposażenia biblioteki. Obowiązu
jące do tej pory ustawodawstwo nie 
okoreśla tych kwestii dostatecznie kate
gorycznie, czego nierównomierność sieci 
bibliotecznej, stan i powierzchnia lokali 
oraz ich wyposażenia są następstwem.
, Dziwić więc musi fakt, że Państwowa 

Rada Biblioteczna, której znaczenie w

kształtowaniu państwowej polityki bi
bliotecznej niemal od samego początku 
jest iluzoryczne, na swoim posiedzeniu 
21 grudnia 1988 r. zrezygnowała osta
tecznie z kontynuowania prac nad no
welizacją prawa bibliotecznego, loznając, 
że . obecna Ustawa o bibliotekach nie 
stwarza barier w  rozwoju i przemianach 
bibliotekarstwa.

Czyżby samozadowolenie nadal miało 
b 3’-ć dominującym uczuciem i metodą 
kierowania przy Krakowskim Przed
mieściu?

JANINA BOROWIAK

CZYTELNICTWO LUDZI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dążenie do odrobienia zaniedbania w  zakresie działań mających na celu ułat
wienie uczestnictwa w  kulturze ludziom niepełnosprawnym (ok. 14®/o populacji), ka
lekom, obłożnie chorym, których życie przebiega niejednokrotnie jakby na margi
nesie społeczeństwa —  zarówno ze względu na niewłaściwe postawy osób w  pełni 
sprawnych, jak i nieuwzględnianie potrzeb tej kategorii ludzi również w  działal
ności instytucji upowszeclmiania kultury —  to jedna z tez „Programu rozwoju kul
tury polskiej do roku 2000”.

W  dniach 11-13 X  88 r. odbyło się 
w  Poznaniu ogólnopolskie seminarium 
dla instruktorów wojewódzkich bibliotek 
publicznych ds. czytelnictwa chorych 
i niepełnosprawnych nt. Rehabilitacja 
dzieci chorych przy pomocy książki. Or
ganizatorami byli: SBP-, Sekcja Czytel
nictwa Chorych i Niepełnosprawnych 
z Torunia (odpowiedzialna za stronę m e 
rytoryczną) oraz Miejska Biblioteka P u 
bliczna im. E. Raczyńskiego w  Poznaniu, 
która zajęła się sprawami organizacyj
nymi.

Organizatorzy z zadowoleniem przy
jęli prawie lOOVo frekwencję na semina
rium instruktorów z całej Polski oraz 
osób z placówek zaproszonych do uczest
nictwa (m.in. z Centrum Zdrowia Dziec
ka). Większość z nich wykazywała duże 
zainteresowanie zarówno wykładami za
proszonych gości jak i uczestnictwem 
w  „zajęciach praktycznych”. Tematyka 
seminarium była różnorodna i ciekawa.

Swoimi przemyśleniami dzielili się za
równo praktycy' jak i teoretycy z tego 
zakresu. I tak dr Ludmiła Pęska wygło
siła referat Niektóre problemy psycho
logiczne dziecka chorego. Oddziaływanie 
literatury w procesie leczenia i rehabi
litacji. Dr Tadeusz Kott —  dyrektor 
Szkoły Szpitala Klinicznego w  Otwocku 
podzielił się refleksjami dotyczącymi 
szkoły w  zakładach leczniczych, omówił 
również formy pracy stosowane przez bi
bliotekarza z dziećmi przebywającymi na 
leczeniu lub rehabilitacji.

W  drugim dniu został wygłoszony 
trzeci referat, który spotkał się z naj
większym zainteresowaniem. Dr E w a  
Tomasik mówiła na temat Dziecko cho
re w literaturze pięknej polskiej i za
granicznej. Ten bardzo szeroki i dogłęb
ny przegląd literatury będzie na pewno 
bardzo cenną pomocą w  codziennej pra
cy bibliotekarza, pozwoli zrozumieć psy
chikę jak i zaspokoić potrzeby dziecka
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chcarego. N a  prośbę uczestników semina
rium, M B P  powieliła go i rozesłała do 
bibliotek wojewódzkicłi.

Takie teoretyczne podejście do tema
tu powinno się okazać bardzo przydat
ne dla większości uczestników. Byli to 
głównie ludzie młodzi, bibliotekarze —  
instruktorzy, którzy często rozpoczynają 
zajmowanie się sprawami ludzi cłiorycti 
i niepełnosprawnych!. Ró-wmie pożyteczny 
okazał się pobyt w  Ośrodku Rełiabilita- 
cyjnym dla Dzieci w  Kiekrzu. Już pierw
sze kontakty z pracownikami Ośrodka, 
poprzedzające organizację seminarium, 
okazały się optymistyczne. ’Współpraca 
nawiązana w  związku z seminarium za
częła owocować już dużo wcześniej. Dzie
ci z Ośrodka były gośćmi jednej z filii 
M B P ,  gdzie oprócz zapoznania się z pra
cą biblioteki, brały udzi&ł w  konkursacłi 
nagrodzonych drobnymi upominkami. 
M B P  dostarcza również systematycznie 
czasopisma i książki przydatne do zajęć 
z dziećmi.

D o  „wizyty” gości seminaryjnycłi kie
rownictwo Ośrodka podeszło z dużym 
zrozumieniem i zaangażowaniem. Po za
poznaniu nas z pracą Ośrodka został 
prpprowadzony konkurs czytelniczy, w  
którym uczestniczyły dzieci przebywające 
na leczeniu. Wszyscy otrzymali nagrody 
rzeczowe ufundowane przez M B P  oraz 
„słodkie upominki” z Z P C  „Goplana”, 
uzyskane na skutek pisma M B P  do dy
rekcji „Goplany”, informującego o m a 
jącym się odbyć seminarium. Efekty pra
cy z dziećmi są tym bardziej godne po
chwały, że warunki w  jakich działa 
Ośrodek (również biblioteka) są nie naj
lepsze. Duże zaangażowanie osób tam 
zatrudnionych powoduje jednak, że na

twarzach chorych dzieci widać uśmiech 
i zadowolenie. Przy tej okazji nasuwa 
się ogólniejsza refleksja. Przygotowując 
seminarium instruktorzy M B P  nawiązali 
kontakt z bibliotekami szpitali dziecię
cych na terenie Poznania. Warunki, w  
jakich one działają są bardzo złe. Jed
nak zapał i zaangażowanie pań tam za
trudnionych powoduje, że oprócz w y p o 
życzania książek organizuje się różne 
formy pracy z dziećmi chorymi. Biblio
tekarki te, to emerytowane nauczyciel
ki o wieloletnim doświadczeniu pedago
gicznym zdobytym w  pracy z dziećmi w  
placówkacłi szpitalnych. Efekty tej pracy 
mogli obejrzeć i ocenić uczestnicy se
minarium na wystawce zorganizowanej 
na jednej z placówek M B P ,  w  której 
obradowano pierwszego dnia. Spotkała 
się ona również z dużym zainteresowa
niem czytelników filii, gdyż po zakoń
czeniu seminarium była jeszcze ekspo
nowana przez d w a  tygodnie.

Te skromne doświadczenia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w  Poznaniu przed
stawione w  tym artykule oraz obserwa
cje i teoretyczne refleksje poczynione 
podczas seminarium być może przyczy
nią się do rozwinięcia działań na "rzecz 
ludzi chorych i niepełnosprawnych w  
skali całego kraju.

Warto bowiem podejmować pewne 
kroki, które w  założeniach mogą w y d a 
wać się niemożliwe do zrealizowania 
i nastręczać w  początkowym etapie kło
poty. Konsekwencja i wytrwałość dają 
jednak duże efekty, być może czasami 
tylko satysfakcję moralna, ale w  działa
niach na rzecz ludzi, a zwłaszcza dzieci 
chorych, jest to bardzo ważne.

BOLESŁAW HOWORKA

O REFORMIE STOWARZYSZENIA 
BIBLIOTEKARZY POLSKICH

1. Czy jest słuszne zwołanie zebrania 
pod tym tytułem?

Zorganizowanie takiego spotkania jest 
celowe. Jednakże nie należy działać zbyt 
pospiesznie. W  ostatnim okresie zacho
dzą poważne zmiany w  programach spo
łecznych, ekonomicznych, a także i poli
tycznych. Ich konsekwencją będzie naj

prawdopodobniej potrzeba przemyślenia 
wielu spraw związanych z działalnością 
Stowarzyszenia. W  każdym razie spot
kanie takie powinno nastąpić dopiero 
po uchwaleniu nowej ustawy o stowa
rzyszeniach. I jeszcze jedno: przestańmy 
mówić o tym, czego nie ma, m.in. o II 
etapie reformy gospodarczej.

22



2. Dotychczasowa ocena działań organi
zacyjnych i merytorycznych SBP w  
układzie krajowym i okręgów. 
Uważam, że w  ostatnim okresie na

stąpiło ograniczenie aktywności człon
k ó w  nie tylko naszego Stowarzyszenia. 
Przyczyn takiej sytuacji trzeba szukać 
poza organizacją, są one związane z ogól
ną pogarszającą się sytuacją w  kraju, 
z atmosferą niepewności o przyszłości, 
z nasuwającymi się stale pytaniami, ja
ka będzie nasza sytuacja za rok, za dwa, 
trzy lata... Jak dotąd, żadna z obietnic 
władz, oficjalnie dawanycli obyivatelom, 
dotycząca zmian w  sytuacji ekonomicz
nej kraju na lepsze —  nie została speł
niona. Nie wiemy, jak w  końcu będzie 
się kształtować w  naszym państwie sy
tuacja pracowników sfery budżetowej, 
sytuacja kultury, na co będzie stać na
sze państwo. Problemy członków wpły
wają na sprawy jej organizacji. Pra
cowników bibliotecznych, członków Sto
warzyszenia, nie stać na finansowanie 
z własnycli środków działalności szkole
niowej, wymiany doświadczeń, udziału 
w  imprezacłi. Nie mają obecnie pienię
dzy na to nasze zakłady pracy, nie m a  
SBP. I to są główne przyczyny spadku 
aktj^wności członków Stowarzyszenia. 
M o ż e m y  tylko mówić o aktywnej dzia
łalności zarządów, stosunkowo niewiel
kiego grona aktywu.
3. Czynniki decydujące o sprawności 

organizacyjnej i merytorycznej SEP. 
Jeszcze raz podkreślam, że podsta

w o w y m  czynnikiem warunkującym 
sprawność organizacji jest aktywność 
jej członków. Ta aktywność pozostaje w  
ścisłym związku z ogólną sytuacją kraju 
(na co wskazałem już wyżej). A k t y w 
ność zależy także od propozycji progra
mowych, od możliwości finansowych 
Stowarzyszenia, od posiadanych środków 
na organizowanie imprez naukowych, 
szkoJeniowych, a także tov/arzyskich. 
Działania takie integrują zespoły ludz
kie, pobudzają ich aktywność.
4. Czy dotychczasowy zakres działania 

S B P  wpływa pozytywnie na działa
nia S B P  jako organizacji społecznej 
skupiającej tylko pracowników biblio
tek? , 
Nasza organizacja jest stowarzysze

niem b i b l i o t e k a r z y ,  pracowników 
biblioteki i ośrodków informacji nauko
wej, osób związanych ze sprawami bi
bliotekarstwa i informacji naukowej, jest 
organizacją zrzeszającą przede wszyst
kim osoby fizyczne. Osoba prawna, in
stytucja, może być ,wyłącznie członkiem 
wspierającym, posiadającym ograniczo
ne uprawnienia statutowe.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
powinno utrzymać swój dotychczasowy 
charakter, charakter organizacji, której

członkami zwyczajnymi są osoby fizycz
ne, S B P  mogłoby być, z kolei, członkiem 
organizacji zrzeszającej także i inne sto
warzyszenia, takie, których członkami 
byłyby instytucje. Ewentualne działania 
organizacyjne powinny pójść w  kierunku 
utworzenia federacji organizacji (stowa
rzyszeń) bibliotekarzy i bibliotek oraz 
ośrodków informacji naukov/ej, do której 
to federacji należałoby S B P  (w swoim 
dotychczasowym kształcie, określonym 
przez obecny Statut), a także należałyby 
inne, nowe stowarzyszenia, np. Stowarzy
szenie Bibliotek Naukowych (bądź też 
tylko szkół wyższych?) Stowarzyszenie 
Bibliotek Publicznych itp. Instytucje —  
członkowie wnosiliby składki pozwalają
ce na utrzymanie federacji w e  właściwej 
kondycji ekonomicznej, pozwalające na 
finansowanie licznych imprez, przedsię
wzięć, w  których uczestniczyliby pracow
nicy tych instytucji, organizawanych w  
ścisłym współdziałaniu ze stowarzysze
niami osób fizycznych.
5. Przyczyny słabej aktywności pracow

ników niektórych sieci bibliotecznych.
Przykładowo: biblioteki szkolne, nau
kowe.
O  przyczynach słabej aktywności pra

cowników niektórych sieci bibliotecz
nych wspomniałem wyżej. Większa ak
tywność pracowników bibliotek publicz
nych wynika z faktu, że czują się oni 
bardziej związani ze swoim Minister
stwem, wyraźnie współpracującym z S B P  
oraz sponsorującym wiele akcji organi
zowanych przez Stowarzyszenie. Mu si my 
także pamiętać i o tym, że „odejście” 
od Stowarzyszenia wielu dawniej bardzo 
aktywnych jego członkóv/, przede wszy
stkim pracowników bibliotek naukowych, 
stanowiło konsekwencję podjęcia przez 
Zarząd Główny S B P  uchwały o przystą
pieniu do PP.ON. Z  perspektywy czasu 
trzeba uznać, że błędem było w  ogóle 
podjęcie tęgo tematu, a sama uchwała 
nie, była naszem.u Stowarzyszeniu po
trzebna.
6. Jaka problematyka powinna domino

wać w  pracach S E P  i jakimi faktami
powinna się wyrażać?
Odpowiedź na to pytanie łatwo zna

leźć w  Statucie Stowarzyszenia, który 
w  7 i 8 właściwie określa cele i środki 
działania organizacji. Wiele zapisów sta
tutowych nie znajduje odzwierciedlenia 
w  praktycznej, codziennej działalności 
SBP. Przyczyny tego tkwią zarówno w  
samej organizacji i związane są z małą 
aktywnością jej członków, jak też i po
za nią.

Krytycznie można by się także wyra
zić o udziale przedstawicieli Stowarzy
szenia w  pracach różnych organów, in
stytucji i instancji. I to chyba nie tylko 
z winy Stowarzyszenia. Trzeba sobie od
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powiedzieć na pytanie, czy i w  jaki spo
sób przedstawiamy władzom opinie śro
dowiska bibliotekarskiego? A  jeżeli 
przedstawiamy, to czy władze z opinia
mi tymi się liczą? Jeżeli tak, to co za
łatwiliśmy, ̂ co na ten temat wie środo
wisko bibliotekarskie? Ile razy organy 
administracji państwowej, inne instytu
cje, zwracały się do organów Stowarzy
szenia z prośbą o wypowiedzenie się w  
sprawach polityki kadrowej w  bibliote
kach, wnosiły o opinię o przydatności

zawodowej i społecznej kandydatów na 
stanowiska kierownicze w  bibliotekach? 
Jalci jest nasz udział w  szkoleniach i w  
doskonaleniu zawodowym, ile zorganizo
waliśmy kursów i innych akcji szkole
niowych, ile osób została nimi objętych? 
Co zrobiliśmy, aby zintegrować nasze 
środowisko bibliotekarskie? > Czy w y k o 
rzystujemy wszystkie możliwości do roz
woju współpracy z bibliotekarzami w  
innych krajach? Takich pytań można by 
postawić naprawdę dużo.

JULIUSZ WASILEWSKI

Z PRASY I NIE TYLKO
SPRAWA „OSSOLINEUM” 

KTO POWINIEN SIĘ WPROWADZIĆ NA OKÓLNIK
Zaczęło się od wywiadu, którego w’ 

w  czerwcu 1988 r., wróciwszy z oficjalnej 
podróży do Ukraińskiej SRR, minister 
Aleksander Krawczuk udzielił dzienni
kowi „Rzeczpospolita”. Mówiąc o spóś- 
ciźnie polskiej na terenach dawnych w o 
jewództw wschodnich, a ściślej o zbio
rach Ossolińskich, minister Kraw'czuk 
stwierdził, m.in.: „Otóż muszę wyjaśnić, 
że pod względem p r a w n y m  rzecz się tak 
przedstawia: Maksymilian Ossoliński 
ofiarował swoje zbiory miastu Lwów. 
Uczynił tó w*testamencie. I to jest zatem 
prawnie v/łasność miasta. Nawet biorąc 
pod uwagę skrajne okoliczności, to m y  
nie m a m y  żadnych szans przed żadnym 
trybunałem międzynarodowym, bo takie 
są fakty. Oczywiście nie m a m y  takich 
zamiarów, ale podaję stan prawny”.

Wypowiedź ta spotkała się ze zdecy
dowaną reakcją pracowników wrocław
skiej biblioteki Zakładu Narodowego im. 
'Ossolińskich, którzy w  liście do prof. 
Krawczuka stwierdzili m.in., że „błędne 
informacje nie przyczynią się do usuwa
nia tzw. białych plam powstałych w  
okresie przymusov/ego milczenia. Z a m a 
zują one legitymację historyczną starań
0 zwrot ossolińskiej kolekcji w e  L w o 
wie wrocławskiej bibliotece Zalcładu N a 
rodowego im. Ossolińskich. Nie chodzi 
'tu bowiem o przetarg dotyczący księgo
zbioru prywatnego, rzekomo ofiarowa
nego miastu, lecz o polskie zbiorj'’ na
rodowe o bezcennej randze dla nauki
1 kultury”. Stanowisko wrocławskich bi
bliotekarzy poparła rada naukowa „Osso
lineum”, v/ystosowując do ministra list 
otwarty. D o  dyskusji włączyła się pra

sa. Wacław Starski w  artykule „Czy 
zbiory Ossolińskich są własnością naro
do w ą ” („Tygodnik Demokratyczny” 1988 
nr 39) stwierdza, że z analizy do ku me n
tów wynika jednoznacznie, iż „zbiory 
ossolińskie ofiarowane zostały nie mia
stu lecz narodowi polskiemu”. Co praw
da czytelnik „Tygodnika” musi wierzyć 
na słowo, bo autor artykułu nie przyta
cza żadnych zapisów na ten temat, ale 
za to omawia po krótce dzieje starań
o odzyskanie zbiorów.

W  lutym 1940 połączono „Ossolineum” 
z biblioteką Baworowskich i zbiorami 
Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki 
tworząc Bibliotekę Akademii Na u k  Ukra
ińskiej S R R  im. W. Stefanyka. Po v/y- 
buchu wojny radziecko-niemieckiej 
L w ó w  dostał się w  ręce niemieckie. 
Starski pisze — opierając się na w s p o m 
nieniach kustoszy lwowskiej książnicy
—  że latem 1944 r,, po p o n o w n y m  zaję
ciu miasta przez wojska radzieckie w  
bibliotece niespodziewanie zjawiła się 
grupa polskich oficerów z I Armii W P  
(wśród których był podobno m.in. Jerzy 
Putrament, Marian Raszkowski, Alek
sander Rafałowski) z propoz3'-cją natych
miastowego wywiezienia zbiorów na za
chodni brzeg Sanu. Propozycji tej miał 
się zdecydowanie sprzeciwić faktyczny 
dyrektor biblioteki w  okresie wojny — • 
prof. Mieczysław Gębarowicz, który nie 
przypuszczał, że L w ó w  może się znaleźć 
poza granicami Polski, a nie chciał za
pewne narażać zbiorów na zniszczenie 
podczas po.spiesznej ewakuacji, i to w  
warunkach toczącej się wokół wojny.
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Po zakończeniu wojny sprawa pol
skich dóbr kultury na wschodzie była 
przedmiotem' rozmów Bieruta ze Stali
nem. Ustalono m.in., że zbiory Ossoliń
skich powrócą do Polski. N a  tym naj
wyższym szczeblu nie omawiano jednak 
szczegółów. W  r. 1946 przekazano do 
Wrocławia ok. 210 tys. druków zwartych 
i blisko 7 tys. rękopisów, tj. mniej wię
cej połowę ówczesnych zasobów. Podział 
materiałów nie był przemyślany, sztucz
nie rozbito wiele kolekcji i tzw. spuścizn.

Następne dziesięciolecia, m i m o  prób 
nav/iązania kontaktów przez kolejnych 
dj'-rektorów „Ossolineum”, były okresem 
milczenia na linii Wrocław— Lwów. Nie 
udało się nawet doprowadzić do w y m i a 
ny materiałów, mikrofilmów.

Zv/iastuny pewnego odmrożenia sto
sunków przyszły w  r. 1987. Biblioteki 
podpisały (na razie tylko formalne) po
rozumienie o współpracy, nastąpiła sy m 
boliczna wymiana książek. Pierwszy krok 
jest zawsze najtrudniejszy.

Wszystko wskazuje na to, że p o m a 
łu zbliża się koniec budowy Biblioteki 
Narodowej, która zaczęła już zwalniać 
zajmowane dotychczas pomieszczenia w  
różnych punktach Warszav/y. D o  po
mieszczeń takich należy budynek przy 
ul. Okólnik 9, przedwojenna siedziba Bi
blioteki Ordynacji Krasińskich, w  któ
r y m  od r. 1958 mieścił się Zakład Gra
ficzny BN. Sytuacja lokalowa w  W a r 
szawie jest dramatyczna, nic więc dziy/- 
nego, że do przejęcia gmachu przy Okól
niku jest wielu chętnych. Swego czasu 
mówiło się o przekazaniu budynku Bi
bliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 
Podobno była już naw:et decyzja prezy
denta V/ tej sprawie. Rzecz chyba upa
dła dlatego, że budynek jest, jak na po
trzeby B U W ,  za mały. Warszawską Bi
bliotekę Uniwersytecką interesuje raczej 
zdecydowana zmiana v/arunków. a więc 
budowa nowej siedziby, a nie prowizo
ryczne „latanie dziur”. P o w a ż n y m  a m a 
torem na zajęcie gmachu przy Okólniku 
jest sąsiadująca z nim Akademia M u 
zyczna. Chętnych jest więcej. Ostatnio 
w  radiu rzucono hasło, by w  dawnej sie
dzibie Biblioteki Krasińskich utworzyć 
bibliotekę specjalistyczną dla humani
stów. Pomysł ten podchwyciła Bożena 
Krzywobłocka, autorka felietonu ..I.obby 
biblioteczne” (..Rzeczywistość” 1988 nr 
43).

Nie m a m  nic przeciwko bibliotece 
dla humanistów, być może taka placów
ka jest w  Warszawie potrzebna. Czy jed
nak zakładanie nowej biblioteki akurat 
w  tym miejscu byłoby rozsądne i uza
sadnione. W  promieniu ok. 2 kilometrów 
od ul. Okólnik znajduje się Biblioteka 
Publiczna m. st. Warszawy, która, jak

wiadomo, gromadzi całokształt piśmien
nictwa i która niebawem, zakończy re
mont gmachu fundacji Kierbedziów. W a 
runki dla czytelników, róv/nież h u m a 
nistów, będą na ul. Koszykowej bardzc' 
dobre. Również w  bezpośrednim niemal 
sąsiedztwie ul. Okólnik uzj'skała lokali-- 
zację pod budowę swojej dużej n o w o 
czesnej siedziby wspomniana już Biblio
teka Uniwersytetu Warszawskiego. To- 
prawda, że zapewne sporo wo dy upłynie 
w  Wiśle, zanim wejdą do tej biblioteki 
pierwsi czytelnicy, ale przecież przy po
dejmowaniu takich decyzji trzeba m y ś 
leć perspektywicznie. Jeżeli we źmiemy 
pod uwagę istnienie w  tym rejonie W ar
szawy jeszcze kilku mniejszych bibliotek,: 
to trudno byłoby uzasadnić konieczność 
tworzenia odrębnej biblioteki dla h u m a 
nistów.

Nie ulega wątpliwości, że gmach przy 
Okólniku, postawiony przez Edv/arda. 
Krasińskiego z myślą o książce, powi
nien nadal książce służyć. Inne przezna
czenie byłoby nieuczciwe wobec fuzida—  
tora tego bundyku. Dlatego najsłuszniej-- 
sza wydaje się stara propozycja uloko
wania na Okólniku biur zarządów gł-5\v- 
nych organizacji społecznych związa
nych z książką —  Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich, Stowarzyszenia Księ
garzy Polskich i Polskiego Towarzystwa 
W y d a w c ó w  Książek. Trzy wymienione' 
organizacje borykają się z kłopotami lo
kalowymi, od lat bezskutecznie molestują 
władze miasta o przydział odpowiednich 
pomieszczeń. Przekazanie im gmacha 
Biblioteki Ordynacji Krasińskich roz
wiązałoby raz na zawsze te problemy..
0  korzyściach natury merytorycznej
1 organizacyjnej, płynących z pracy pod; 
jednym dacliem bibliotekarzy, księgarzy 
i w y d a w c ó w  nie trzeba pisać.

Trzydzieści lat temu, gdy Biblioteka 
Narodowa przenosiła swój Zakład Gra
ficzny na Okólnik, w  zwolnionym To—  
kału przy ul. Konopczyńskiego 5/7 dyr. 
Bogdan Horodyski zdołał umieścić SBP., 
Czy możliwe jest, by historia się p o w 
tórzyła, by znów w  lokalu zwolnionym^.- 
przez drukarnie Narodowe znalazła 
schronienie organizacja bibliotekarzy?' 
Jako ciekawostkę warto może dodać, że 
nie gdzie indziej, ale właśnie w  g m a 
chu przy Okólniku zrodziła się ■ idea\ 
utworzenia organizacji bibliotekarskiej. 
Inicjator powołania i pierwszy prezes 
Związku Bibliotekarzy Polskich Ignacy 
Tadeusz Baranowski —  był bowiem dy
rektorem Biblioteki Ordynacji Krasiń
skich, urzędował już wtedy na Okólni
ku, tu „wymyślił” organizację, tu o m a 
wiał swoje plany ze współpracownika
mi. Przenosząc się na Okólnik Stowarzy
szenie nie trafiłoby więc w  zupełnie 
obce ściany.
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w  KRAJU 
W EUROPIE- NA ŚWIĘCIE

N A R A D A  W  B I B L I O T E C E  N A R O D O W E J .  16 grudnia w  siedzibie Biblioteki Naro
dowej odbyło się kolejne posiedzenie Kolegium Dyrektorów Bibliotek Centralnych 
SINTO. Omów io no stan przygotowań do prac badawćzo-wdrożeniowych w  zakresie 
informatyzacji bibliotek centralnych i współpracujących w  systemie SINTO. Przed
miotem dyskusji była także możliwość nowelizacji Zarządzenia Nr 1 Ministrów 
Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza Na uk o
wego P A N  z 1979 r. w  sprawie specjalizacji zbiorów bibliotecznych. W  świetle prak
tyki radykalnego ograniczania zarządzeń resortowych uznano jednak zamiar za 
niemożliwy do przeprowadzenia. Przy tej okazji postanowiono zwrócić się za po-
■ średnictwem obecnego na posiedzeniu przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Sztuki 
L. Bilińskiego do Państwowej Rady Bibliotecznej, żeby przy okazji nowelizacji 
Ustawy o bibliotekach uregulować zgodnie z duchem czasu prawa bibliotek do 
■otrzymywania publikacji nie posiadających debitu na rozpowszechnianie w  Polsce.

Krytyce poddano sposób realizacji zamówień na czasopisma zagraniczne przez 
przedsiębiorstwo ,,Ruch”, które nadmiernie wykorzystuje swoją pozycję monopolisty 
w  tej dziedzinie i postanowiono poszukiwać możliwości sprowadzenia czasopism de
wizowych bez jego pośrednictwa.

★
W Y C I E C Z K A  D O  SZWECJI. Grupa 25 bibliotekarzy szkolnych i_ uniwersyteckich 
z Wrocławia uczestniczyła w  wycieczce do Szwecji, zorganizowanej w  dniach 8-10 
grudnia 1988 r. przez Polską Żeglugę Bałtycką i Zarząd Okręgu SBP. W  programie, 
oprócz zwiedzania zabytków architektury w  Lund i zakupów przedświątecznych 
w  Malmoe, była też wizyta w  Bibliotece Uniwersyteckiej w  Lund. Gospodarze bi
blioteki zapoznali kolegów z Wrocławia z historią i organizacją książnicy oraz 
przedstawili znajdujące się tam polonika, spośród których najwyżej cenią sobie 
d w a  dzieła medyczne z bibliotekii króla Zygmunta Augusta oraz korespondencję 
emigrantów polskich, którzy znaleźli schronienie w  ich kraju. Sporą atrakcję sta
nowiła też podróż promem, na którym otwarte były liczne bary, można było za
grać w  ruletkę lub do rana bawić się na dyskotece.

N A R O D O W A  R A D A  K U L T U R Y ' O  KSIĄŻCE. N a  posiedzeniu plenarnym 11 kwiet
nia 1988 r. Narodowa Rada Kultury podjęła uchwałę w  najważniejszych kwestiach 
dotyczących produkcji i upowszechniania książki. Zwraca się w  niej uwagę na 
iiiepokojąco szybki wzrost cen książki, przy jednoczesnym niedostatku informacji 
między wyda wc am i a handlem księgarskim, utrzymywaniu długiej drogi książki 
-od w y d a w c y  do publiczności czytelniczej, stosowaniu nienowoczesnych form kredy
towania handlu księgarskiego i nadmiernym obciążeniu produkcji książki podat
kami. Narodowa Rada Kultury oceniła też negatywnie niewystarczającą produkcję 
papieru, lokującą kraj w  ogonie Europy, pogarszanie się jego jakości i nierytmicz- 
ność dostaw do drukarń, czemu towarzyszy brak lepszych perspektyw na najbliższe 
lata.

W  sprąwach bibliotek uchwała mówi:
„ W  warunkach rosnących cen książek, mniejszych możliwości zakupów indy

widualnych, jeszcze większego znaczenia w  rozwoju czytelnictwa w  mieście i na 
wsi nabiera działalność bibliotek wszystkich typów. Odnotowując z zadowoleiiiem 
utrzymanie, a nawet lekki wzrost posiadania bibliotek w  mieście i na wsi, rosnące 
zainteresowanie O P Z Z  i ruchu związkowego odbudową bibliotek zakładowych 
stwierdzić należy malejące możliwości zakupów. W  roku 1986 wydano na zakupy 
1 516 min zł przy cenie jedaiej' książki 230 zł. Za wyższą o 200 min zł kwotę 
~w stosunku do roku 1985 kupiono w  roku 1986 o 1,2 min książek mniej. Istnieją 
obawy, a świadczą o tym sygnały z bibliotek o braku środków na zakupy, że nie
możliwości bibliotek w  roku 1987 mo gą być mniejsze. Postulujemy znalezienie od- 
powiedni'ch środków nie tylko z Funduszu Rozwoju Kultury, ale także z zasobów 
terenowych”.
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Dodać należy, że rok 1988 nie przyniósł poprawy w  tym względzie; owszem, 
regres pogłębia się, cłioć w  niewielkiej części województw środki z Funduszu Roz
woju Kultury dzielone są tak, że wystarczają na zakupy nowości wydawniczych do 
bibliotek.

NarcKiowa Rada Kultury domaga się w  tej sytuacji roztoczenia przez państwo 
parasola ochronnego nad książką, proponując przyjęcie ustawy określającej rangę 
książki jako nośnika istotnych dla narodu wartości, precyzującej prawa i obowiązki 
partnerów procesu jej produkcji i upowszechniamia, łagodzącej skutki nadmiernej 
fiskalizacji gospodarki, w  tym i produkcji książki.

Należy, stwierdzić, że w  p e w n y m  stopniu głos Narodowej Rady Kultury został 
usłyszany; zmniejszono opodatkowanie w y d a w c ó w  z 65®/o do 45®/o (ale np. w  Wielkiej 
Brytanii w y d a w c y  w  ogóle nie płacą podatków, w  innych krajach nie przekracza 
on 10®/c), nieco unowocześniono przemysł poligraficzny, a Minister Finansów i Mini
ster Komunikacji i Łączności zobowiązani zostali do wprowadzenia 50-proc^ntowej 
zniżki opłat pocztowych za przesyłki książek. Zarządzenie w  tej sprawie, choć 
zninęło pół roku, nie weszło jeszcze w  życie...

Stefan K U B Ó W

PRZEGLĄD 
PIŚMIENNICTWA

A

V ' i

KSIĄŻKA o ZAWODZIE BIBLIOTEKARZA
Książka Jerzego W ł o d a r c z y k a  pt. Bibliotekarze w  Polsce okresu m iędzy

w ojennego jest monografią jednego z najważniejszych problemów bibliotekarstwa, 
jakim jest z a w ó d  bibliotekarza, ludzie, okoliczności, środki i metody warunku
jące jego wykonywanie. Autor wyszedł z założenia, że zawód bibliotekarza zaczął 
kształtować się dopiero w  okresie międzywojennym, gdyż wcześniej nie było bi
bliotekarzy, byli ludzie pracujący w  bibliotekach. W  X I X  wieku —  poza niewielki
mi v/yjsticami —  pracę w  bibliotekach podejmowali ci, którym nie powiodło się 
gdzie indziej. Biblioteki stanowiły też ,,azyl zapewniający skromny, ale spokojny 
byt po burzliwych kolejach losu, w  którym dramatyczne, a nieraz tragiczne koleje 
osobi.stego życia splatały się z tragicznym losem narodu”. Nie brakowało więc w  bi
bliotekach byłych powstańców, zesłańców, więźniów politycznych, pozbawionych 
katedr profesorów, usuniętych ze szkół nauczycieli itp. Były to często nazwiska 
znane i zasłużone na polu nauki, czy literatury, a oczekujący na katedrę uniwersy
tecką czynili z biblioteki swój własny warsztat pracy naukowej. Bo być bibliote
karzem —  w  ujęciu J. Włodarczyka —  to coś znacznie więcej, niż zarabiać na swo
je utrzymanie pracą w  bibliotece, to „łączenie się pewnymi więzami solidarności 
z innymi ludźmi wykonującymi ten zawód, dostrzeganie pewnych wspólnych prob
lemów zawodowych”, utożsamianie się z zawodem, to także dyskusje na temat 
zawodu. :'unkcji i roli biblioteki. Dyskusje te wystąpiły dopiero w  latach dwudzie
stych i dotyczyły sprawy kształcenia bibliotekarzy, zakresu wiedzy i w y m a g a ń  k w a 
lifikacyjnych, egzaminów i kursów zawodowych, praktyk międzybibliotecznych itp.

W  interesującej książce J. Włodarczyka warto zwrócić uwagę na sprawy dotąd 
pomijane lub słabo uwypuklane w' piśmiennictwie zawodowym, a mianowicie' dy
skusje na temat zawodu i konflikty między bibliotekarzami naukowymi a oświato
wymi. Podział na te dwie grupy był uznawany w  praktyce i nawet dyskusje na 
zjazdach bibliotekarskich odbywały się w'sekcjach bibliotekarzy naukowych i oświa- 
•towych. Łączyła je natomiast jedna wspólna cecha: wszyscy (z wyjątkiem bibliote
karzy szkolnych) zaliczali się do urzędników państwowych. Bibliotekarze naukowi 
pierwsi podjęli mozolną walkę o określenie naukowego charakteru pracy bibliote
karza i jego zadań wobec nauki: funkcji biblioteki w  rozwoju nauki. Dyskusje na 
temat zawodu bibliotekarza i kształcenia zawodowego toczyły się również w  grupie 
bibliotekarzy oświatowych, czy też jak chętniej siebie nazywali —  oświatowców. 
W  X I X  vvieku, gdy ten zawód kształtował się, nie w y m a g a n o  od nich wiedzy fa-
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chowej. W y m a g a 2io czego innego: właściwej postawy ideowej, oddania się działal
ności społecznej łącznie z gotowością na szj^kany ze strony władz, gdyż praca 
Av bibliotekacri uważana tayła za v/alkQ z zaborcą. W y m a g a n o  też specjalnego sto
sunku do czytelnika, dla którego bibliotekarz był przyjacielem, doradcą, powierni
kiem itp. Odzyskanie niepodległości zmieniło rolę biblioteki oświatowej, dotych
czasowe wzorce okazały się nieprzydatne, a icri liczba wzrastała, wzrastało też czy- 
teinict'vo, następowała specjalizacja. Dotąd w  bibliotekach oświatowych kładziono 
największy nacisk na stronę praktyczną, niż teoretyczną, czy naukową. „Tam, gdzie 
bibliotekarz pisze książki, czytelnik nie m a  co czytać” mawiał Faustyn Czerwijow- 
ski —  gorący, zwolennik v^iedzy praktycznej. Wzorce osobowe bibliotekarza nauko
wego i oświatowego nie pokrywały się. Dyskusje na ten temat wykroczyły poza 
progi biblioteczne i stały się jednym z najważniejszych problemów zawodovvych 
dwudziestolecia, do końca nierozwiązanych. Wiele jeszcze innych i istotnych proh- 
lemow porusza w  swojej książce J. Włodarczyk, które szczególnie ostro wystąpiły 
w  Polsce i może dlatego są tak łatwo zauważalne, gdyż zjawiska, które w  innych 
krajach kształtowały się w  ciągu wieku, u nas musiały przebiec w  ciągu uiespelna 
dwudzie.stu lat. Książka J. Włodarczyka jest ważna i bardzo potrzebna obecnie, gdy 
ciągle toczy się dyskusja na temat zawodu i kształcenia bibliotekarzy, gdyż pozwa
ła zroziuTiieć nasze cziisy, które korzeniami tkwią w  okresie międzywojennym i co 
ważniejsze —  te nadchodzące. Bo, jak pisze Autor —  do tych .,nadchodzących 
zmian trzeba mieć przygotowane nowe ideały, nowe metody pracy, nowe programy 
i formy kształcenia kadr bibliotekarskich” —  żeby dotrzymać kroku współcsasności; 
i wyjść naprzeciw przyszłości.

Zofia  S O K O L  ■
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Jest poprawa, ale... czyli 
„BIBLIOTEKARZ” ŃA CENZUROWANYM

Nasze pismo po kilku latach kłopotów powoli staje sią znów interesujące, nieco 
lepiej redagowane i coraz bardziej aktualne, aczkolv/iek konieczna jest jeszcze 
wiqksza staranność w  doborze tekstów i ich przygotowaniu do publikacji.

Taka mniej więcej jest konkluzja zebrania Komitetu Redakcyjnego, który po 
długiej przerwie zebrał się w’ Pomaniu 19 września 1988 r. Przewodniczący K o m i 
tetu (niżej podpisany) wskazał w  swoim wprowadzeniu na dużą rozmaitość tematy
ki, form pisarskich oraz stałych rubryk, a także na coraz częstszą obecność na ła
mach pisma autorów zagranicznych. Redaktor naczelny zaś, gospodarz zebrania, do 
plusów zaliczył też znaczne rozszerzenie kręgu autorów, wśród których są zarówno 
doświadczeni w e  władaniu piórem bibliotekarze, jak i debiutanci.

W  dyskusji przeważały jednak akcenty krytyczne. D o  najczęstszych grzechów 
.zaliczono publikowanie materiałów przypadkowych i niedopracowanycłi redakcyjnie, 
czasem nazbyt powierzchownych, choć napisanych przez doświadczonych autorów. 
Redakcja grzeszyła też nieodpowiednim komponowaniem n u m e r ó w  pisma, zamiesz- 
■czajac po d w a  artj^kuły tych samych autorów lub po d w a  artykuły na ten sam 
tem.at, które jednak nie układały się w  dwugłos, różniły się zaś stopniem znajo
mości tematu. Słusznie zwracano uwagę na występowanie nadmiernej ilości dzia
łów. których w  sumie uzbierało się ponad 20, a wśród nich takie niewiele znaczą
ce jak np. „Biblioteki i czytelnictwo”. Nazbyt często w  działach tych zamieszczano 
artykuły nie przystające do nich tematycznie. Wiele zastrzeżeń zgłaszano do re
dakcji spisów treści i ich przekładów na języki obce.

Ćo postulowano? A  więc przede wszystkim kontynuowanie starań o podnie
sienie poziomu pracy redakcji, tak aby drukowane materiały nie wzbudzały za
strzeżeń natury rzeczowej i stylistycznej i były umieszczane w  poszczególnych n u 
merach V / logicznym następstwie. Zebrani byli jednomyślni także w  sprawie ko
nieczności ograniczenia ilości stałych rubryk. Wystarczy jeśli artykuły będą umiesz
czane w  jednym dziale, podobnie zresztą jak recenzje i omówienia, zachowane zo
staną „Problemy prawne”, „Listy do redakcji” i dział „Z żałobnej k a r ty ” . Ostać 
się mo gą też drobne informacje w  rubrykach „ W  kraju —  w  Europie —  na świe- 
cie'\ „SBP w  działaniu” i ewentualnie także „Z działalności I F L A ”.

Członkov/ie Komitetu redakcyjnego głosili pogląd, że czytelnicy miesięcznika 
chętnie dowiedzą się z jego lektury o poczynaniach Państwowej Rady Bibliotecznej, 
?'Tarodov/ej Rady Kultury, komisji i sekcji przy Zarządzie G ł ó w n y m  S B P  i sam.ego 
zarządu oraz Ministerstw nadzorujących wszystkie większe sieci biblioteczne. Chęt
nie toż zapoznają się z poglądami znanych postaci ze świata bibliotekarskiego lub 
działaczy państwowych mających w p ł y w  na sprawy bibliotek, wyrażonymi w  v/y- 
wiadach lub dyskusjach redakcyjnych.

Zdaniem Komitetu redakcyjnego wskazane jest ujednolicenie form.y redakcyj
nej spisów treści, a w  wersjach obcojęzycznych zrezygnowanie z tłumaczenia treści 
wszystkich rubryk, w  których nie występują artykuły problemowe. Zalecono też 
opracowanie spisu treści dla roczników 1983 - 87 i regularne^ publikowanie rocznych 
spisów treści wraz z indeksem autorów.

Redaktor naczelny w  skupieniu-notował wszystkie uwagi dyskutantów, co po
zwala wierzyć, że zrobi z nich użytek.

Stefan K U B Ó W

LtSTTY DO REDAKCJI CJ®
LEKCJE Z PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO

Nawiązując do artykułów dotyczących bibliotek szkolnych (Por. Bibl. 1938 nr 9, 
Głos Naucz. 1989 nr 1), m y  nauczyciele-bibliotekarze z terenu Opolszczyzny również 
chcielibyśmy przedstawić swoje uwagi, spostrzeżenia i propozycje.
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Zc^taliśmy zobowiązani do prowadzenia lekcji z przysposobienia czytelnicze
go, które są jak najbardziej potrzebne, ale które wymagają od nas dodatkowegcx 
nakładu pracy. Chcąc je należycie i z pożytkiem dla młodzieży przeprowadzać je
steśmy zmuszeni odrywać się od codziemiych czynności. Nadmieniamy, że są one 
realizowane na tzw. zastępstwach doraźnych^ o których dowiadujemy się zazwyczaj 
na 5 minut przed dzwonkiem lub na lekcjach oddawanych n a m  przez kolegów, 
ale za które wynagrodzenie pobiera właśnie ten inny nauczyciel.

W  związku z powyższą krzywdzącą nas sytuacją proponujemy:
1. Program z przysposobienia czytelniczego realizować w  całości już w  klasach 

pierwszych, co w g  nas przyniesie obopólne korzyści zarówno dyrekcji szkoły 
{możliwość umieszczenia godzin w  planie) jak i młodzieży, która przyswojone 
wiadomości będzie mogła wykorzystywać w  następnych latach pobytu "w- szkole 
i w  życiu dorosłym.

2. Zmniejszyć tygodniowy wymiar godzin pracy nauczyciela-bibliotekarza do 22 
godzin oraz prżyznać dodatek motywacyjny za prowadzenie lekcji w g  pensum 
nauczycielskiego, tj. obliczanego od 18 godzin.

3. Przyznać dodatek funkcyjny za koordynację pracą biblioteki, która m a  przecież 
pełnić funkcję pracowni interdyscyplinarnej. D o da ^^ takie np. otrzymują kierow
nicy świetlic szkolnych, gdzie zazwyczaj zatrudni'ony jest jeden pracoWik (od 
1 IX 88 r. dodatek ten wynosi od 3 - 7,5 tys. zł).

4. Obowiązek prowadzenia Koła Miłośników Biblioteki oraz udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych dla słuchaczy Wydziału Zaocznego (w soboty i niedziele) potrak-

. tować jako pracę w  godzinach pozaetatowych bibliotekarza i opłacać je w g  sta
w e k  nauczycielskich.
W y m a g a  się, by w  bibliotekach szkolnych pracowali nauczyciele-bibliotekarze

0 wysokich kwalifikacjach zawodowych (podwójne przygotowanie: bibliotekarskie*
1 _ pedagogiczne). Jeśli chcemy, by tacy ludzie nie odchodzili, należy ich dowartoś
ciować przez spełnienie ww .  postulatów i propozycji.

Tak znaczna różnica w  pensum, wynikająca z braku możliwości tzw. „doro
bienia” prowadzi do tego, że coraz częściej nauczyciele-bibliotekarze przechodzą na 
etaty nauczycielskie.

Naszym gorącym pragnieniem jest, by nauczyciel-bibliotekarz był traktowany 
jako pełnowartościowy nauczyciel, którym przestanie się „zatykać” wszelkie luki: 
wynikające z konieczności wypełniania nieobecności innych nauczycieli.

Chcemy, by zostały, w  końcu stworzone n a m  odpowiednie warunki do realizacji' 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a które ^vymagają od nas- 
Wiedzy i fachowości.

Występujemy z apelem do nauczyeieli-bibliotekarzy z innych województw, by 
chcieli podzielić się na łamach czasopism swoimi doświadczeniami, uwagami i pro
pozycjami.

Zapraszamy W a s  do dyskusji!

Zespół Metodyczny Nauczycieli-Bibliotekarzy 
z Brzegu

po uzgodnieniu z innymi zespołami z terenu; 
Opolszczyzny

z ŻAŁOBNEJ KARTY
H ANNA UNIEJEWSKA 1921 - 1988

Poznałam Ją w  r. 1946, kiedy roz- llła się pod kierunkiem prof. Andrzeja,
poczęłam pracę w  Bibliotece Szkoły Gródka w  zakresie klasj^ikacji treścio-
Głównej Handlowej. Kol. Hanna, w ó w -  wej gromadzonych zbiorów i to był po-
czas jeszcze Mogilska, miała za sobą czątek Jej przyszłej zawodowej pasji,
półtoraroczny sfaż bibliotekarski, szko- Urodziła się 25 stycznia 1921 r. w
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Grodzisku Mazowieckim w  środowisku 
inteligenckim. Matka Lucyna z d. Orlań- 
ska była nauczycielką, ojciec Czesław 
Mogilski pracował jako urzędnik w  Za
rządzie m. st. Warszawy. Po ukończeniu- 
Gimnazjum Humanistycznego w  Mila
nówku, rozpoczęła w  1937 r. studia na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu W a r 
szawskiego, które przerwała II wojna 
światowa. W  1941 r. rozpoczęła d w u 
stopniowe studia w  Miejskiej Szkole 
Handlowej, konspiracyjnej Szkoły Gł ó w 
nej Handlowej, które^ ukończyła w  roku 
1947 uzyskując stopień magistra. Praca 
magisterska pt. Wspólna własność ziemi
10 polskiej publicystyce lat 1835 - 1860, 
została nagrodzona i wydana drukiem 
w  r. 1949. W  styczniu 1967 r. otrzymała 
stopień doktora nauk ekonomicznych. 
Rozprawę napisaną w  Katedrze Ekono
mii Politycznej Handlu Zagranicznego 
S G P S  pt. Bibliografia i dokumentacja 
ekonomiczna. Historia i metodyka, opu
blikowano w  serii Monografie i Opra
cowania SGPS.

O d  początku swej pracy w  Bibliotece, 
zwróciła na siebie uwagę jako pracow
nik o wysokiej inteligencji, zdolnościach 
organizacyjnych i wyjątkowej pracowi
tości, które to cechy dsnrekcja potrafiła 
umiejętnie rozwinąć i ukierunkować 
z korzyścią dla Niej samej i bibliotekar
stwa.

Propozycji przejścia do pracy dydak
tyczno-naukowej w  Katedrze Historii 
Gospodarczej S G P S  nie przyjęła.

W  r. 1949 otrzymała stanowisko kie
rownika Oddziału Informacyjno-Biblio
graficznego, w  październiku 1956 r. zo
stała wicedyrektorem Biblioteki SGPS, 
kierując jednocześnie od 1964 r. Oddzia
łem Prac Naukowych, Naukowo-Organi- 
zacyjnych i Dydaktycznych. Po złożeniu 
egzaminu państwowego dla kandydatów 
na stanowiska bibliotekarzy dyplomowa
nych w  r. 1963, uzyskała stopień kusto
sza dyplomowanego a od października 
1967 r. otrzjmiała nominację na djnrek- 
tora Biblioteki SGPS, funkcję tę pełniła 
do przejścia na emerj^turę w  grudniu 
1984 r.

Wraz z pogłębianiem wiedzy bibliote
karskiej stała się wielką entuzjastką mo- 
, dernizacji bibliotek i bibliotekarstwa. 
W  bardzo trudnych warunkach lokalo
wych zorganizowała Oddział Informacji 
Naukowej o szerokim zakresie działal
ności a także liczący się w  Uczelni 
i wśród bibliotek warsztat pracy biblio
graficznej. Obok świadczeń na rzecz 
Szkoły i użytkowników indywidualnych. 
Biblioteka po Konferencji Krynickiej w
1951 r. podjęła działalność naukową 
i wydawniczą, szukano równocześnie co
raz doskonalszych form kształcenia stu
dentów jako użytkowników informacji,

rozszerzano zakres zadań dydaktj^cznych 
Biblioteki.

W  oparciu o własny księgozbiór
i współpracę z pokrewnymi bibliotekami 
w  kraju, powstała redakcja Centralne
go Katalogu wydawnictw zagranicznych 
treści społeczno-ekonomicznej; dzięki tej 
współpracy już od r. 1957 kształtowała 
się sieć bibliotek ekonomicznych. N a  
uwagę zasługuje udział Biblioteki S G P S
—  jedynej spośród bibliotek w  kraju —  
w  wydawnictwie U N E S C O  pt. Interna
tional Bibliography of Economics, dla' 
którego co roku przygotowuje się w  for
mie maszynopisu obszerny zestaw pol
skiej literatury ekonomicznej.

Aktywność kol. Uhiejewskiej była 
wprost zdumiewająca. Przez ponad 35' 
lat pracowała jako członek redakcji 
Przeglądu Bibliograficznego Piśmiennic
twa Ekonomicznego, ponadto pod kie
runkiem prof. A. Gródka uczestniczyła 
w  pracach nad bibliografią polskiej m y 
śli ekonomicznej.

Znana była jako wykładowca na wie
lu kursach, seminariach a w  latach 1975 -
- 1978 na Pod 3T)lomowym Studium Infor
macji Naukowej na Uniwersytecie W a r 
szawskim. Wykształciła duży zastęp bi
bliotekarzy i bibliografów spośród pra
cowników Biblioteki S G P S  oraz w  ra
ma ch praktyk międzybibliotecznych.

Współpracowała z O I N  P A N  w  two
rzeniu podsystemu informacji w  naukach 
ekonomicznych oraz uczestniczyła w  
opracowaniu założeń i koncepcji pro
gramu SINTO. Z  Jej udziałem opraco
w a n a  została ostatnia wersja raportu
o stanie Bibliotek.
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Jako członek wielu komisji, kolegiów, 
..zespołów, rad naukowych (m. in. członek 
Podkomisji Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego ds. Bibliotek, Wydawnictw 
i Informacji, Rady Naukowej Biblioteki 
Narodowej, Ośrodka Informacji PAN, 
Państwowej Rady Bibliotecznej) oraz 
uczestniczka i organizatorka licznych na
rad, konferencji, zjazdów, wnosiła znacz
ny wkład w kształtowanie nowoczesnych 
form krajowej i międzynarodowej w^spół- 
pracy bibliotek i ośrodltów informacji 
i dokumentacji naukowej.

Z Centrum INTE współpracowała nad 
redakcją planu specjalizacji materiałów 
bibliotek naukowych. Od 1979 do 1984 r. 
przewodnicząca Kolegium dyrektorów 
bibliotek centralnych.

Współpracowała z licznymi organiza
cjami i instytucjami międzynarodowymi 
jak CIDSS (Comite International pour 
la Documentation des Sciences Sociales) 
przy UNESCO, ECSID, tzw. Centrum 
Wiedeńskie w  systemie MISON, ponad
to zainicjowała współpracę bibliotek 
ekonomicznych krajów socjalistycznych 
i organizowała okresowe, spotkania dy
rektorów tych bibliotek w / celu pogłę
bienia współpracy i wymiany doświad
czeń.

Zaznajomiła się róv/nież z bibliote-
ii kami społeczno-ekonomicznymi zagrani

cą: w NRD, Czechosłowacji, Francji, 
Szwajcarii, Belgii.

Szereg odpowiedzialnych funkcji peł
niła w  Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Pol
skich. W latach 1956- 1972 była prze
wodniczącą Sekcji Bibliotek Naukowych 
Zarządu Głównego a od 1972 r. przewod
niczącą Komisji Informacji Naukowej.

Uczestniczyła jako delegat SBP w  se- 
sjack IFLA ; w  r. 1973 w Grenoble i ko
lejno w  latach 1976 - 1980 w Lozannie, 
Brukseli, Strbski Piesie, Kopenhadze, 
Lipsku. Od 1976 r. została członkiem 
Zarządu (Standung Committee) Sekcji 
Bibliotek Nauk Społecznych IFLA.

Pracowała społecznie w Związku Nau
czycielstwa Polskiego ma terenie Uczel
ni i w  Zarządzie Głównym w sekcjach 
bibliotek, nauki oraz w Komisji Pracow- 
nikóv/ Informacji Naukowej. Bliskie Jej 
sercu było zawsze Koło Absolwentów 
WSH-SGH-SGPS, któremu poświęcała 
wiele czasu i energii. Należała ponadto 

•do Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, 
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
A ZBOWiD.

Pozostawiła ponad 100 pozycji biblio
graficznych swego naukowego dorobku 
obejmującego obok problematyki biblio
tekarskiej, bibliograficznej i informacji 
naukowej również prace badawcze z 
dziedziny historii myśli ekonomicznej. 
Wniosła trwały, liczący się wkład do 
współczesnego bibliotekarstwa. Do hi
storii Biblioteki SGPS przeszła jako ko
lejny wybitny jej dyrektor wraz z prof. 
Konstant5Tn Krzeczkowskim, prof. 
Andrzejem Grodkiem i dr Heleną Drzaż- 
dżyńską.

Za .osiągnięcia zawodowe, naukowe 
i społeczne odznaczona została wieloma 
dyplomami i orderami, m.in. Odznaką 
Zasłużonego Działacza Kultury, Hono
rową Odznaką Stowarzyszenia Bibliote
karzy Polskich, Medalem Komisji Edu
kacji Narodowej, Nagrodą im. Heleny 
Radlińskiej, Zasłużonego Nauczyciela 
PRL, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

W r. 1984 otrzymała Warszawski 
Krzyż Powstańczy oraz w 1987 r. Krzyż 
Armii Krajowej, a 1988 r. Londj.Tiski 
Medal Wojska za udział w Powstaniu 
Warszawskim. Jalco łączniczlca A K  wal
czyła pod pseud. Chinka i Wanda w re
jonie Śródmieścia w kompanii kpt „Żmu- 
dzina” (Bolesław Kontryn), a następnie 
w LOO łcompanii sztabowej zgrupowa
nia mjra „Bartkiewicza” (Zawadzki Wło
dzimierz).

Alctywność zawodowa nie przesłaniała 
Jej obowiązków rodzinnych i koleżeń
skich. Od 1949 r. zamężna, w;;^chowała 
i wykształciła córkę. Rozumiejąca ludzi 
i icii życiowe i zawodowe problemy była 
przyjacielem wszystkich potrzebujących 
pomocy, zawsze życzliwa i taktowna, co 
zjednywało Jej szacunek i sympatię.

Do końca pracowała choć na niepeł
nym etacie jako doradca i konsultant w 
zakresie zagadnień bibliograficznych l3i- 
blioteki.

Śmierć czyhała od kilku tygodni w 
okrutnej chorobie, jednak nie sposób po
godzić się z myślą, że Koleżanka Unie- 
jewsł^a nie żyje. Odeszła od nas na zaw
sze 21 września 1983 r. Człowiek szla
chetny o wielkiej kulturze, wiedzy 
i skromności, serdeczna i łubiana kole
żanka. Cześć Jej pamięci.

Janina SKIWSKA





Cena 250 zł 

ISSN-0208-4333

PEDAGOGICZNEJ n 
BIBLIOTEKI

kOTARBiRSKIEdO

indeks 35262

Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ul. Konopczyńskiego 5/7 
00-950 Warszawa, tel. 27-52-98 i 27-08-47

Druk: Drukarnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zamówienie nr 142/80.
Papier offset, kl. V 71 g, 70X100- Obj. 2,0 ark. druk. Nakład 13100 egz, K-18.
Adres redakcji: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-960 Poznań, skr. paczt. 5 

tel. 31-32-19 i 31-33-88 *
Prenumerata za pośrednictwem PUPiK „Rucłi”. Cena prenumeraty:

roczna 3000 zł, półroczna — 1500 zł, kwartalna — 750 zł. Cena jednego nu
meru 250 zł. Sprzedaż numerów zaległycłi prowadzi Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskicłi.


