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AKTUR JAZDON
EMILIA KIHL-SZYMAŃSKA
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

GŁÓWNE PROBLEMY GROMADZENIA 
PIŚMIENNICTWA ZAGRANICZNEGO 

W BIBLIOTEKACH SZKÓŁ WYŻSZYCH"

Problemy gromadzenia literatury zagranicznej^ w  tym szczególnie czasopism, 
powracają w  literaturze fachowej. Z reguły są to uwagi o doświadczeniach jednej 
biblioteki lub też stanowią je — w odniesieniu do czasopism — analizy przygoto
wane na podstawie danych instytucji odpowiadających za realizację prenumeraty. 
Autorzy poniższej analizy oparli swe wnioski na wypowiedziach przedstawicieli 
44 bibliotek szkół v/yższych, którzy odpowiedzieli na ankietę rozesłaną w połowie 
1938 roku. Wnioski, aczkolwiek potwierdzają znany środowisku stan rzeczy, mają 
ważną wymowę i wartość statystyczną, dając reprezentatywny obraz problemów, 
z którymi biblioteki się borykają.

Najwyższy procent wprowadzanych 
do zbiorów książek zagranicznych, w 
stosunku do całego wpływu, jest w bi
bliotekach: szkół technicznych, medycz
nych, uniwersyteckich, ekonomicznych 
i wynosi przeciętnie około 20.0 połowę 
jest on niższy w przypadku bibliotek 
szkół rolniczych, pedagogicznych i arty
stycznych. Przeciętnie dla badanego 
olaresu wielkość tę dla wszystkich bi
bliotek wyliczono na 15”/o. Charaktery
styczne jest to, iż w ostatnim badanym 
roku (a badaniami objęto lata 1985 - 1987) 
liczba druków zagranicznych była niż
sza w stosunku do lat poprzednich, przy 
czym zmalał import książek zarówno ze 
strefy dolarowej, jak i z kręgu państw 
SGC j alisty czny ch.

W stosunku do ogólnej liczby ksią
żek zagranicznych wprowadzanych do 
zbiorów najwięcej, bo aż 37^/o pocho
dziło z wymiany, 21.9*/o z darów, 13,9®/o 
z zakupów w księgarniach specjalistycz
nych, 9,6®/o kupiono poprzez fiszki 
ORPAN-u, 8,6Vo na Międzynarodowych 
Targach Książki w Warszawie, 6,3®/o po
przez biuletyn ORPAN-u, 2,5®/o zakupio
no za własne środki dewizowe. Na py
tanie: z których dróg gromadzenia bi
blioteki korzystają? najwięcej wskazało 
na MTK (42 wskazania), fiszki (40)„ wy
mianę oraz dary (po 34), księgarnie spe

cjalistyczne (33), biuletyn ORPAN-u (28) 
i środki własne (14). Widać więc, że 
różnice pomiędzy pierwszymi drogami 
gromadzenia nie są duże. Klasyfikacja 
według przeciętnej liczby punktów uzys
kanych we wskazaniach (za wskazanie 
na 1 miejscu 7 punktów,,, na miejscu 2
— 6 punktów dtd.) jest już inna, bo naj- 
\vyższą średnią uzyskały księgarnie spe
cjalistyczne (5,5 punkta) przed wymianą 
(5,1), zakupami fiszkowymi (4,9), darami 
(4,7), MTK (4,5). Najczęściej jako podsta
wowe źródło, tj. dające danej bibliotece 
najwyższą liczbę wpływów, wymieniano: 
księgarnie specjalistyczne — 12 wskazań, 
dalej dary ' wymianę 8 i fiszki 7.

Jak wynika z uzyskanych danych,, 
zakup literatury zagranicznej, w  tym 
szczególnie z, II  obszaru płatniczego, nie 
zajmuje w  polityce gromadzenia tych 
bibliotek' najwyższej pozycji. Mimo że 
teoretycznie 14 bibliotek dysponuje włas
nymi środkami dewizowymi, to tylko 
jedna tą drogą uzyskuje najwyższy 
wpływ. Pozostałe są zmuszone traktować 
ten najbardziej racjonalny sposób gro
madzenia jako formę uzupełniającą, 
a dwie trzecie z ankietowanych nie ma 
w ogóle takiej możliwości. Większość 
zakupów dokonywanych w księgarniach 
specjalistycznych to książki z krajów 
socjalistycznych, a zakupy poprzez fisz-

• Skrćft referatu przedstawionego w czasie narady nt. Powszechnej Dostępności do publi
kacji zorganizowanej w  Warszawie w  dniach 24-25.04. br. przez Bibliotekę Narodową i Zarząd 
Główny SBP.



ki i biuletyn ORPAN-u oraz na M TK 
to łącznie tylko 21^“/o. Wymiana duble
tów i współpraca z antykwariuszami za
granicznymi stanowią znikomy margines.

Wśród dróg pozyskiwania wysuwają 
się więc na czoło bezdewizowe formy 
gromadzenia literatury. W świetle wy
ników ankiety, najbardziej racjonalną 
jest wymiana zagraniczna (37,2®/o całości 
wpływów),, choć i tu biblioteki, poza uni
wersyteckimi, mają jeszcze duże rezer
wy w jej rozwijaniu. Około 60®/o kon- 
trałientów to przedstawiciele państw ka- 
pitalistycznycłi, do których wysyła się 
blisko 2/3 całej literatury. Ale też z tej 
strefy wymiany otrzymujemy więcej, bo 
blisko 70®/o całości wpływów. Na dru
gim miejscu wskazywano dary„ pozyski
wane z całego w zasadzie świata, z prze
wagą jednak państw kapitalistycznych 
(w kolejności wskazań; USA^ Francja, 
RFN, Wielka Brytania, Włochy, Szwaj
caria, Japonia, Holandia). Wszystkie one 
cieszą obdarowanych, lecz z drugiej stro
ny jest rzeczą dość smutną, że co czwar
ty z druków zagranicznych wpływa do 
naszych zbior<W w sposób właściwie 
przypadkowy i niekontrolowany.

W ankiecie pytano również o Cen
tralę Handlu Zagranicznego Polo- 
na”, za pośrednictwem której biblioteki 
mogą sprowadzać współczesną literaturę 
zagraniczną i sprzedawać dublety, oraz
o Międzynarodowe Targi Książki. Oka
zuje się jednak, że jedynie 5 bibliotek 
korzystało, i to raczej sporadycznie, z 
pośrednictwa „̂Ars Polony”. Niechęć do 
współpracy uzasadniano zbyt długimi 
terminami realizacji zamówień,^ wysoki
mi cenami sprowadzanych książek, a nis
kimi cenami sprzedawanych.

Targi książki w  Warszawie,, z któ
rych ofertą,, jak pamiętamy,„ zapoznawało 
się najwięcej ankietowanych bibliotek, 
uzyskały jednak przeciętną ocenę loku
jącą to źródło wpływów dopiero na 5 
miejscu wśród wymienionych. Tylko bi
blioteki szkół medycznych i technicz
nych oceniły ich ofertę pozytywnie, i t'o 
także z pewnymi wyjątkami. Jako nie
dostateczną określiły ją szkoły rolnicze, 
artystyczne, sportowe i zasadniczo uni
wersyteckie i pedagogiczne, które wska
zywały na zbyt ubogą prezentację naj
bardziej interesującego je piśmiennictwa 
humanistycznego. Równocześnie, wszyscy 
narzekali na zbyt niski stopień realiza
cji zamówień, oceniony przeciętnie na 
40®/o. Dużo uwag krytycznych poświęco
no faktom powtarzania się tytułów z lat 
ubiegłych, małej liczbie książek z pro
dukcji bieżącej, niekorzystnemu przesu
waniu się proporcji pomiędzy liczbą wy
stawców z państw zachodnich i pozo
stałych, na niekorzyść tych pierwszych. 
Wskazywano także na brak literatury

emigracyjnej,, co w związku z tegorocz
nymi zmianami stało się już uwagą nie
aktualną.

Proszono równocześnie o określenie, 
którą z dróg pozyskiwania literatury za
granicznej uważa się za najbardziej sku
teczną, tzn. równocześnie preferowaną,, 
z której chciano by najczęściej korzy
stać. Przy czym, gdyby nie wielokrotnie 
podkreślana niewiara w realność uzys
kania własnych środków dewizowych,, 
można by przyjąć, że ta możliwość 
otrzymałaby najwięcej wskazań. Jednak 
i tak ich następujące uszeregowanie: 
ORPAN-fiszki, środki własne, wymiana. 
Międzynarodowe Tasgi Książki. ORPAN- 
-biuletyn, księgarnie specjalistyczne,, da
ry, wskazuje jak dalece życzenia biblio
tekarzy odbiegają od możliwości ich rea
lizacji i przyjętych z konieczności w  
praktyce rozwiązań, tj. od kolejności 
przedstawionej na początku analizy. Bi
bliotekarze chcieliby prowadzić jak naj
bardziej racjonalną politykę gromadzenia 
zbiorów, do czego, według oceny, nie 
brak im odpowiednich materiałów, in
formatorów, katalogów itp., lecz brak 
po prostu odpowiedniej ilości dewiz.

Wnioski płynące z tych analiz każą 
sugerować rozwijanie zakupów fiszko- 
wych, najlepiej poprzez przyznanie bi
bliotekom naukowym, odpowiedniej do 
ich wielkości i zadań, stałej rokrocznie 
puli dewiz. Także postulować należy, 
aby wszystkie biblioteki uczelniane mia
ły zapewniony stały procent ze środków 
dewizowych jednostki macierzystej, wy
pracowanych drogą badań, opłat stu
dentów zagranicznych itd. na zakup 
książek. Decyzję o stosowaniu takiego 
rozwiązania powinno podjąć odgórnie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po 
trzecie, wskazane jest rozwijanie wy
miany własnej, nawet poprzez zakupy 
w tym celu książek z rynku księgar
skiego, czemu nie powinni przeciwsta
wiać się kwestorzy, a nie opieranie się 
jedynie na wydawnictwach własnych 
uczelni. Szczególnie pierwsza i trzecia 
z tych dróg powinny dać bibliotekarzom 
możliwość prawidłowego ustalenia syste
mu gromadzenia piśmiennictwa zagra
nicznego.

Podsumowując, co, szósta książka 
wpływająca do naszych zbiorów to 
książka zagraniczna, z przewagą druków 
pochodzących z krajów kapitalistycznych 
(stosunek ich do książek pochodzących 
z krajów socjalistycznych określić moż
na jak 7:3), z których jednak co czwar
ty wpływa w  sposób niekontrolowany 
(dary), a pozostałe zdobywa się z dużym 
trudem, gdyż przeciętnie skuteczność sta
rań oceniano na 50*/». Oto obraz gro
madzenia książek zagranicznych, który 
nie zadowala większości użjrtkowników



i nie przynosi pełnej satysfakcji biblio
tekarzom.

Drugą część angiety poświęcono pro
blemom gromadzenia czasopism. Z da
nych liczbowych wynika, że po ,>cię- 
ciach” lat 1981 i 1985-1986 biblioteki 
nie powróciły jeszcze do stanu posiada
nia z roku 1980, a tylko część z nich 
osiągnęła stan roku 1985. Wśród groma
dzonych czasopism przeważają pochodzą
ce z krajów socjalistycznych, a ich prze
waga po „cięciach połowy lat osiem
dziesiątych nawet minimalnie wzrosła. 
Jeśli chodzi o ilość tytułów gromadzo
nych przez poszczególne biblioteki to 
najwięcej sprowadzają biblioteki uni
wersyteckie i techniczne, dalej ekono
miczne, rolnicze i medyczne, na końcu 
zaś biblioteki szkół pedagogicznych, ar
tystycznych i sportowych. Układowi te
mu odpowiada też stosunek liczby cza
sopism z II obszaru płatniczego do cza
sopism z krajów socjalistycznych, który 
w przypadku pierwszych bibliotek okreś
lić można jako 1:1, a ostatnich jako 
1 : 8.

Charakterystyczne jest to„ że blisko 
60”/o zapotrzebowania na czasopisma po
krywane jest ze środków centralnych, 
dalsze 30®/o z wymiany własnej. Zakupy 
za własne środki dewizowe w odnie
sieniu do państw kapitalistycznych wy
noszą jedynie 3,4®/o, a socjalistycznych 
6jl®/o. Inne źródła zaopatrzenia, w  tym 
szczególnie dary, to odpowiednio 9jl®/o 
i 2,8®/o. Nie trzeba wyjaśniać bibliote
karzom, jak niekorzystne jest opieranie 
gromadzenia czasopism na darach, gdyż 
nie gwarantuje to kompletności groma
dzonych ciągów.

Zagadnienia kompletności i termino
wości realizacji prenumeraty,, w tym 
przypadku jedynie z państw kapit^i- 
stycznych, oceniono w kolejnych pyta
niach. Przeciętnie dla badanego okresu 
jako kompletne oceniono 68,5|®/o zamó
wień, niekompletne 27„8‘>/o a jako nie
zrealizowane 3,7®/o przyjętych zamówień. 
Przy czym rozrzut odpowiedzi poszcze
gólnych bibliotek był tak duży, że nie 
pozwalał na wyciągnięcie wniosków 
uogólniających badane zjawisko i jego 
podsumowanie stwierdzeniem, że pierw
szeństwo określonych bibliotek (np. cen
tralnych, uniwersyteckich czy najstar
szych itp.) jest przy realizacji prenume
raty przestrzegane. Ankietowani odpo
wiedzieli, że do 50®/o przesyłek przycho
dzi nieregularnie i z opóźnieniami, co 
uniemożliwia reklamowanie zamówień, 
podejmowanie starań o ich sprowadze
nie z innych źródeł, rzetelne informowa
nie czytelników o losach danego tytułu.

Poważnym problemem jest wspom
niana już sprawa dokonywanych ,„cięć” 
w prenumeracie. Pytając o to, z jakich

państw pochodziły zredukowane w ostat
nich latach czasopisma, uzyskaliśmy od
powiedzi (według ilości wskazań), że 
z: USA, Wielkiej Brytanii, RFN, Francji, 
Holandii, Danii i innych, a więc z tych, 
z których przychodzi przeszło 80P/o całej 
prenumeraty. Tylko sześciu bibliotek w 
ostatnich latach „cięcia” nie dotknęły. 
Były to biblioteki uniwersyteckie z 
Gdańska i Krakowa, politechnik z War
szawy i ■ Wrocławia, AWF z Gdańska 
i WSP z Warszawy. Obraz skreśleń w 
przypadku pozostałych nie ujawnia żad
nego porządku. Najmniejsze i najbar
dziej równomierne wydają się być skreś
lenia w bibliotekach rolniczych, naj
większe w bibliotekach szkół pedagogicz
nych, wśród których widać jednak naj
większe dysproporcje pomiędzy poszcze
gólnymi jednostkami. Ogólnie stwierdzić 
należy, że w działaniach tych nie wi
dać ochrony bibliotek centralnych czy 
uznanych za główne w  danym rejonie

■ kraju.
Istniejący system realizacji zamó

wień ze środków centralnych tylko dwie 
biblioteki uznały za zadowalający. Po
zostałe, oceniając go negatywnie, zwra
cały uwagę na: zbyt dużą liczbę pośred
ników, zły system rozliczeń (utrata bo
nifikat), opłacanie bez uwzględniania 
gradacji ważności tytułów, nieuwzględ
nianie priorytetów bibliotek centralnych 
i dużych. Tak więc system, którego nie 
można uznać za udany, wymaga rady
kalnych zmian. Punktem wyjścia do ich 
przeprowadzenia powinno stać się, we
dług ankietowanych, opracowanie kom- 

, pleksowego systemu planowego groma
dzenia czasopism, określającego grada
cję ważności poszczególnych tytułów 
i priorytety bibliotek. Organizacją prac 
nad zbudowaniem tego systemu -wanno 
zająć się SBP. Operacje związane z za
mawianiem należy skupić w  ,^jednej rę
ce”. Wskazywano tu na specjalnie do 
tego celu powołaną komórkę, np. przy 
Ministerstwie Edukacji Narodowej czy 
Ministerstwie Kultury i Sztuki, która po 
zebraniu zamówień z bibliotek występo
wałaby o limit dewiz do Departamentu 
Walutowego MHZ i po jego otrzymaniu 
określała, na podstawie ustalonych prio
rytetów, co i dla kogo sprowadzać. Bank 
Handlowy realizowałby tę listę. Taki 
system zamówień, upraszczający drogę 
ich składania, zmniejszający przypadko
wość zakupów, dający możliwość uzys
kania informacji o losach złożonych za
mówień, dałby szansę prowadzenia w 
bibliotekach bardziej racjonalnej polity
ki uzupełniania ewentualnych braków 
oraz elastycznego sterowania polityką 
gromadzenia czasopism (zmiany tytułów 
itp.).

Wskazywano również na konieczność



faktycznej realizacji działań założonych 
w  stosunku do bibliotek centralnycli, 
tj. stuprocentowego obsługiwania icłi za
mówień, za co one winny świadczyć bo
gaty zestaw usług informacyjnycłi i re- 
prograficznych wobec bibliotek pozosta- “ 
łycłi. Nie jest to w świetle wyrażonycłi 
opinii realizowane, tak jak nie najlepiej 
rozwiązywana jest w praktyce też nie 
nowa idea współpracy bibliotek w za
kresie gromadzenia zbiorów. Najlepiej, 
choć też dalece od ideału, przebiega ona 
na szczeblu bibliotek centralnych 
i  współpracujących z nimi. gorzej na 
szczeblu regionu czy miasta, gdzie po
winna być obecnie już najbardziej roz
winięta. Ogranicza się ona jednak w 
zasadzie do pewnych uzgodnień w za
kresie gromadzenia czasopism. Najsła
biej wygląda natomiast współpraca w 
sieci bibliotek tego samego typu.

Operatywność ciał odpowiedzialnych 
za inicjowanie, organizację i przebieg 
działań związanych z gromadzeniem li
teratury zagranicznej oceniono jedno
znacznie jako złą. Jeśli chodzi o po
szczególne instytucje to pozytywnie oce
niono tylko działalność ORPAN-u.

Wiele uwag zgłaszano pod adresem 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Organizacja ta powinna przejawiać wię
kszą aktywność wyrażającą się w po
dejmowaniu starań o uzyskiwanie do
datkowych środków, przyjmowanie na 
siebie funkcji doradczych czy koordy
nacyjnych w zakresie zakupów książek 
i prenumeraty czasopism, inicjowania 
prac nad opracowywaniem katalogów 
informujących o stanie bibliotek pol
skich w zakresie piśmiennictwa zagra
nicznego. Stowarzyszenie winno też prze
jawiać większą aktywność w nawiązy
waniu współpracy nie tylko pomiędzy 
organizacjami bibliotekarskimi, ale kon
kretnymi bibliotekami, czego efektem 
stałoby się zintensyfikowanie wymiany 
osobowej. Jej efekty, szczególnie w  za
kresie racjonalizacji wymiany literatury 
są ogromne. Wszyscy zainteresowani 
podlcreślali., że kontakt osobisty. v/za- 
jemne poznanie się osób prowadzących 
wymianę, omówienie problemów trud
nych do ustalenia drogą kontaktów ko
respondencyjnych. pomaga właściwie 
ustalić i realizować wymianę bezdewizo
wą. A pamiętamy, jak ważne miejsce 
przypisuje się jej w prawidłowym usta
wieniu gromadzenia zbiorów. A  wyjaz
dów zagranicznych bibliotekarzy w 
ostatnich latach nie było dużo, gdyż tyl
ko 11 bibliotek informuje o takich wy
padkach. • Najczęściej wyjeżdżali przed
stawiciele bibliotek uniwersyteckich z 
Krakowa i Poznania oraz Politechniki 
Wrocławskiej. Były to wyjazdy z reguły 
krótkoterminowe, a więc nie obciążające

mocno uczelni, tym bardziej, że z re
guły podstawę ich stanowiły dwustron
ne umowy o współpracy. Na ich rozwój 
należy więc położyć większy nacisk. 
Znaczną rolę może tu spełniać presja 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich^ 
ale i starania dyrektorów poszczegól
nych bibliotek, aby w tak licznie obec
nie podpisywanych umowach o współ
pracy pomiędzy dwiema uczelniami,, 
miastami bliźniaczymi itp. zawsze znaj
dowała się biblioteka z wymianą ksią
żek i krótkoterminową wymianą pra
cowników.

Ostatnie pytania dotyczyły zjawisk 
związanych z zatrzymywaniem przesy
łek nadchodzących z zagranicy i orga
nizacji w bibliotekach tzw. zbiorów za
strzeżonych. Stwierdzić można na pod
stawie uzyskanych danych, że biblioteki 
przestrzegają wytycznych co do sposobu 
przechowywania i udostępniania tych 
materiałów. Bezpodstawne więc chyba 
były obawy o zastosowanie innych roz
wiązań prawnych', niż ogólnie krytyko
wane Zarządzenia nr 1 i 2 Ministrów: 
Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki oraz Sekretarza 
Naukowego PAN i Prezesa Głównego 
Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk 
w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, 
które mogą sprowadzać i gromadzić pu
blikacje zagraniczne, objęte zakazem roz
powszechniania oraz w sprawie prze
chowywania i udostępniania publikacji 
zagranicznych objętych zakazem roz
powszechniania z dnia 30 kwietnia 1984 
roku. Zapewne w wyniku ich stosowa
nia malała rokrocznie liczba należących 
do tej kategorii druków, które udawało 
się z zagranicy sprowadzić i umieścić 
z rzędu 120'0 w  1985 roku do 70.0 w 
1987. Wzrosła natomiast w tym czasie
0 40**/o liczba zatrzymanych przesyłek
1 woluminów, co uderzało przede wszy
stkim w biblioteki uniwersyteckie, a więc 
te, które były na liście owych 34 biblio
tek upoważnionych do gromadzenia tej 
literatury. Biblioteki, rzecz jasna, odwo
ływały się od tych decyzji, gdyż prze
ciętnie co druga przesyłka była rekla
mowana, choć tylko co szósty z zatrzy
manych woluminów zwolniono w wy
niku tych interwencji. Zniechęcało to 
bibliotekarzy do podejmowania takich 
starań, mimo iż zauważali — jak piszą
— brak konsekwencji i przypadkowość 
w  podejmowanych decyzjach. Mała ska
la zjawiska i obecne przeobrażenia spo
łeczno-polityczne każą postulować znie
sienie tychże przepisów i udzielenie poz
wolenia wszystkim bibliotekom nauko
wym Polski; uczelni wyższych, Polskiej 
Akademii Nauk i towarzystw nauko
wych na gromadzenie całej literatury 
zagranicznej.



Tak w dużym skrócie przedstawiają 
się główne problemy związane z gro
madzeniem literatury zagranicznej w bi
bliotekach szkół wyższycłi. Znany na 
ogół obraz tego zagadnienia może ulec

choć częściowej poprawie poprzez rea
lizację przedstawionych w tekście wnio
sków, także w części nie nowych, któ
rych realizację bibliotekarze niejedno
krotnie już postulowali.

JAN SYDOR 
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

SYTUACJA EGZEMPLARZA 
OBOWIĄZKOWEGO W POLSCE 

PRÓBA OCENY WYBRANYCH PRZEPISÓW 
I ICH PRZESTRZEGANIA

Prezentowany materiał nie jest wyczerpującym studium tematu. Jest jedynie 
próbą zasygnalizowania sytuacji, w  jakiej znalazł się biblioteczny egzemplarz obo
wiązkowy w Polsce, Wynika to z roboczego celu a założeń konferencji, która odbyła 
się 26 września 1989 r, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele bibliotek otrzymujących egzemplarz obowiązkowy.

Początki egzemplarza obowiązkowego 
w Europie sięgają końca XV  w. Od dru
karzy i nakładców pobierano egzempla
rze jako tzw. egzemplarze cenzurowe, a 
także za udzielanie przywilejów chronią
cych prawa autorskie. Egzemplarz obo
wiązkowy dla celów bibliotecznych poja
wił się po raz pierwszy we Francji. 
Franciszek I zażądał w 1537 r. po jed
nym egzemplarzu dla Biblioteki Królew
skiej. Za jego przykładem poszli inni 
władcy państw europejskich ^

W Polsce po raz pierwszy ustawę o 
egzemplarzu obowiązkowym uchwalił 
sejm w 1780 roku dla Biblioteki Załus
kich i Biblioteki Wileńskiej. Mimo tej 
ustawy sytuacja była trudna, gdyż każ
dy zabór oddzielnie regulował wpływy 
do bibliotek.

W świecie dokonują się zmiany spo
łeczne i kulturalne, które mają wpływ

na funkcjonowanie przepisów o biblio
tekach. Wiek X IX  wprowadza w miejsce 
cenzury prawo prasowe, a w  miejsce 
przywilejów ochronnych prawo autor
skie, zatrzymując jednocześnie koniecz
ność oddawania egzemplarzy obowiązko
wych, które przekazywano bibliotekom. 
Nie miały one jednak charakteru obo
wiązkowego gromadzenia księgozbioru 
dla celów kulturalnych i naukowych, 
czy też dla ochrony całokształtu piśmien
nictwa narodowego. Taki charakter mają 
ustawy, które ukazują się dopiero w nie
których państwach na przełomie X IX  
i XX  wieku, ustawy o bezpłatnym do
starczaniu druków i nagrań dźwięko
wych wybranym bibliotekom przez dru
karzy i wydawców. Tak rozumiany 
egzemplarz obowiązkowy znalazł też 
swoją realizację w  Polsce Niepodległej. 
Ustawa z 1927 r. o prawie prasowym



ujednolica wszystkie przepisy, a ustawa 
z ,1932 r. formułuje przepis o bezpłatnynv 
dostarczaniu druków do celów bibliotecz
nych i urzędowej rejestracji. Było to na 
wskroś współczesne rozumienie egzem
plarza obowiązkowego. Po drugiej woj
nie światowej egzemplarz obowiązkowy 
regulują zarządzenia z lat 1944, 1946, 
1947, które funkcjonują opierając się na 
ustawie z 1932 roku. Taki stan rzeczy 
przetrwał aż do 1968 r. Przepisy te jed
nak nie satysfakcjonowały bibliotekarzy. 
Dlatego też ministerstwo poleca opraco
wanie nowej ustawy przez samycłi bi
bliotekarzy, Całością prac zajęła się Bi
blioteka Narodowa, Konsekwencją tycłi 
prac jest nowa ustawa uchwalona przez 
Sejm w dn, 9,04,1968 roku. Zarządzenie 
wykonawcze do niej wydał Minister Kul
tury i Sztuki w dn. 2,08.1968 r, (MP 1968 
nr 34 poz. 234). Ustawa ta obowiązuje 
w  niezmienionej formie do dzisiaj. Nie 
jest ona również, jak i poprzednia, dos
konała. Codzienna praktyka uświadamia 
jej wady, a bibliotekarze wnoszą swoje 
liczne zastrzeżenia. Brak jej jest przede 
wszystkim precyzji pod względem for
malnym. Paragraf trzeci tej ustawy, któ
ry w  obecnisj sytuacji wydaje się' być 
najistotniejszy, w  punkcie pierwszym 
brzmi:

„Egzemplarze obowiązkowe powinny 
być dostarczane bibliotekom w stanie nie 
uszkodzonym,, a jeżeli części nakładu są 
różnie wydane —- w najlepszym wyko
naniu. Jeżeli część nakładu jest w  opra
wie sztywnej, obowiązuje dostarczenie 
egzemplarzy w  takiej oprawie” , a w 
punkcie drugim:

„Egzemplarze obowiązkowe powinny 
być przesłane bibliotekom w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania zezwolenia właściwe
go urzędu kontroli prasy, publikacji 
i widowisk na rozpowszechnianie dru
ków” 2.

Jak jest naprawdę — wszyscy tego 
doświadczamy w naszej pracy. Charak
ter naszej pracy i jej problemy dosko
nale zobrazowała w  swoim artykule Mał
gorzata D zierżakodnosząc się także 
krytycznie do realizacji obecnej ustawy.

W ustawie tej bowiem brak jest 
przede wszystkim przepisu ustalającego 
okres roszczeń bibliotek w stosunku do 
zakładów poligraficznych lub wydawców. 
Nie przewiduje się również kontroli nad 
przestrzeganiem przepisów i nie . wpro
wadza się żadnych sankcji za niewy- 
wiązywanie się z nałożonych obowiąz
ków Komasowanie przesyłek przez dru
karnie ze względu na opłaty pocztowe 
opóźnia wpływ egzemplarza do bibliote
ki. Należałoby przesyłki pocztowe zwol
nić od opłaty. Sprawy te były doskonale 
regulowane w okresie międzywojennym s.

O niedoskonałości obecnej ustawy

świadczą podejmowane próby jej udos
konalenia w latach siedemdziesiątych. 
Wówczas Państwowa Rada Biblioteczna 
pismem z dn. 12,05.1972 r. zwróciła się 
do Biblioteki Narodowej, bibliotek uni
wersyteckich i wojewódzkich i miejskich 
bibliotek publicznych w związku z pro
jektowaną nowelizacją zarządzenia Mi
nistra Kultury i Sztuki z dn. 2.08.1968 r.
0 zgłoszenie do dn, 15.06,1972 roku „uwag
1 propozycji zmian obecnie obowiązują
cego tekstu” ®. Biblioteka UAM przesłała 
Państwowej Radzie Bibliotecznej swoje 
sugestie. Na, szczególną uwagę zasługują 
następujące zgłoszone propozycje:

„Należałoby silniej zaznaczyć prze
strzegania terminu otrzymywania egzem
plarza obowiązkowego. W tej" mierze za
rządzenie to nie jest realizowane. Druki 
nadchodzą jeszcze po 6 miesiącach od 
momentu ukazania się opisu w Przewod
niku Bibliograficznym. W związku z tym 
niejednokrotnie napotykamy trudności ze 
skompletowaniem całości wydawnictwa 
wobec szybkiego wyczerpania niektórych 
tytułów w handlu księgarskim”, czy też: 
„Płyty z nagraniami dźwiękowymi po
winny otrzymywać jako egzemplarze 
obowiązkowe także inne biblioteki: Bi
blioteka Jagiellońska, Biblioteka Uniwer
sytecka w Łodzi, Biblioteka Uniwersy
tecka Uniwersytetu im. M. Kopernika 
w Toruniu, Biblioteka Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w  Poznaniu, Biblioteka 
Uniwersytetu Warszawskiego,, Biblioteka 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojewódz
ka i Miejska Biblioteka  ̂Publiczna w 
Szczecinie, które mają odpowiednio zor
ganizowane działy muzyczne, dysponują
ce sprzętem, pomieszczeniami i facho
wym personelem. Postulat otrzymywa
nia płyt jako egzemplarza obowiązko
wego przez ważniejsze biblioteki w kra
ju był już zgłaszany na I Ogólnopolskim 
Zjeździe Bibliotekarzy Muzycznych w 
Katowicach w 1965 roku. Płyty są dziś, 
obok takich druków jak książki czy cza
sopisma, równorzędnym materiałem bi
bliotecznym, który powinien być w kom
plecie gromadzony w  kilku czołowych 
bibliotekach polskich, tym bardziej, że 
brak bieżącej dyskografii nagrań dźwię
kowych ukazujących się w kraju utrud
nia orientację w  produkcji nowych płyt 
i często uniemożliwia racjonalne gro
madzenie nagrań przez biblioteki dla ce
lów naukowych i dydaktycznych”

Można przypuszczać, że takie i po
dobne sugestie zgłosiły także inne biblio
teki. Próby te jednak i sugestie pozosta
ły tylko w sferze propozycji, które nie 
doczekały się prawnej regulacji i rea
lizacji.

W latach osiemdziesiątych sytuacja 
w  tej dziedzinie podobnife jak i w in
nych uległa gwałtownemu załamaniu.

8



stan taki trwa do dzisiaj, przyczyniając 
się do dużych trudności z uzyskiwaniem 
przez biblioteki egzemplarzy obowiązko
wych, które gwarantowałyby komplet
ność gromadzonego księgozbioru. Nie mą 
też praktycznie możliwości bieżącej kon
troli egzemplarza obowiązkowego. Usta
wa bowiem, jak już wcześniej wspom
niano, nie określa sankcji za niewywią
zywanie się z obowiązku przesyłania 
druków oraz odpowiedzi na monity. Nie 
precyzuje też terminu ich rozpowszech
niania, Wydaje się,, iż możliwość zakupu 
po tym terminie na koszt zakładu poli
graficznego lub wydawcy byłaby jedną 
z form takich sankcji. Powstają prywat
ne firmy i spółki wydawnicze, małe za
kłady poligraficzne, które nie zawsze są 
zorientowane o obowiązku dostarczania 
do bibliotek egzemplarza obowiązkowe
go. A  jak potraktować literaturę tzw. 
drugiego obiegu, aby nie stracić możli
wości jej w  miarę kompletnego groma
dzenia i rejestracji. Wprawdzie jest to 
literatura funkcjonująca poza oficjalną 
produkcją wydawniczą, ale problem jest 
na tyle ważny, iż celowe wydaje się 
jego przedyskutowanie. Wspomniane wy
żej zagadnienia złożyły się na nową sy
tuację, która nie ma swego zastosowania 
w  obowiązującej ustawie. Wszystkie za
kłady poligraficzne w  celu rejestracji 
i kontroli bieżącej produkcji wydawni

czej powinny na początku roku kalenda
rzowego przesłać do bibliotek posiada
jących egzemplarz obowiązkowy plan 
wydawniczy na rok bieżący z określe
niem tytułów i przewidywanych termi
nów druku w  przedziałach miesięcznych 
lub kwartalnych. Po każdym kwartale 
lub półroczu biblioteki powinny otrzy
mać te same wykazy z zaznaczeniem 
pozycji, które nie zostały wydrukowane. 
Ułatwiłoby to kontrolę egzemplarza obo
wiązkowego, a tym samym egzekwowa
nie sankcji za nie wy wiązywanie się 
z powinności wynikających z ustawy. 
W obecnej sytuacji należałoby jak naj
szybciej zmienić dotychczas funkcjonu
jącą ustawę, uwzględniając wszystkie 
sugestie f  propozycje już zgłaszane przez 
biblioteki oraz wnioski z dzisiejszego 
spotkania, bądź też z kolejnych następ
nych spotkań.

Zaprezentowane opracowanie doty
czy najistotniejszych problemów intere
sującego nas tematu. Należy sądzić, iż 
w  trakcie dyskusji wszystkie szczegóło
we zagadnienia nurtujące bibliotekarzy 
pracujących w  sekcjach egzemplarza 
obowiązkowego zostaną skrupulatnie 
przedyskutowane, a przyjęte wnioski po
służą opracowaniu doskonalszej ustawy 
adekwatnej do aktualnej sytuacji kultu
ralnej i społecznej Polski.

PRZYPISY

1 Wyczerpujący wykład dziejów egzemplarza obowiązkowego przedstawiła M. M a t u 
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2 . V2, s. 255 - 274.

a Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dn. 2.08.1968 r. w  sprawie dostarczania bibliote
kom obowiązkowych egzemplarzy druków i nagrań dźwiękowycłi. Monitor Polski z dn. 14.08. 
1968 nr 34 poz. 234, s. 470J.

» D z i e r ż a k  M. „Fascynujące stemplowanie książek” . Z doświadczeń sekcji egzempla
rza obowiązkowego Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Bibliotekarz, R. 53 : 1986 z. 1/2, 
S. 6-10.

* Por. M a t u s z e w s k a  M. Egzemplarz obowiązkowy. . . op. clt., s. 271.
» Zob, Rozporządzenie o prawie prasowym z dn. 10.05.1927 r. Dz. U. 1927 nr 45 poz. 398 

art. 45 i 67, Ustawa z dn. lB.03.t932 r. Dz. U. 1932 r. Dz. U. 1&32 nr 33 poz. 347 art. 4, Dz. U. 
Ministerstwa Poczt 1928 nr 17 poz. 73, Dz. U. 1933 nr 63 poz. 481,

• Pismo Państwowej Rady Bibliotecznej L.dz. KOB. IV-002/26/72 z dn. 12.05.1972 r,
’ Odpoweidź Biblioteki tJAM L.dz. XII. B. II. 27/52/72 z dn. 15t06.l972 r. na pismo państwo

wej Rady Bibliotecznej.



OGÓLNOPOLSICA KONFERENCJA BIBLIOTEK NAUKOWYCH  
NA TEMAT POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI

V/ numerze 9 „Bibliotekarza” z 1984 roku zamieszczono sprawozdanie z prze
biegu tej konferencji, autorstwa Wacława Sznee pt. .^Powszechny dostęp do publi
kacji”. Chcąc przybliżyć naszym czytelnikom ogromnie ważny problem źródeł gro
madzenia zbiorów w bibliotekach naukowych w naszym kraju, zamieszczono skrót 
referatu Artura Jazdona i Emilii Szymańskiej pt. „Główne problemy gromadzenia 
piśmiennictwa zagranicznego w bibliotekach szkół wyższych”. Ponadto publikujemy^ 
wnioski podjęte na tej konferencji, które w obecnej chwili są nadal aktualne.

Uczestnicy obradującej w  Warszawie 
w dniach 24 - 25 kwietnia 1989 roku kon
ferencji bibliotek naukowych nt. Po
wszechnej Dostępności . do Publikacji 
stwierdzają, że:

— normy prawne cywilizowanego 
świata, w  tym nasza konstytucja, gwa
rantują obywatelom prawa nieskrępo
wanego dostępu do materiałów doku
mentujących myśl ludzką. Prawa te nie 
znalazły dotąd dostatecznego wyrazu w 
świadomości ludzi kształtujących polity
kę rozpowszechniania i udostępnienia 
tych materiałów. Są też nadal — choć 
w  mniejszym niż dawniej stopniu — 
w  różny sposób ograniczane;

— książka polska — niezależnie przez 
kogo i gdzie wydana — stanowi dobro 
niepodzielnej kultury narodowej, a do
stęp do niej niczym nie powinien być 
ograniczony;

— rozwój nauki polskiej wymaga sze
rokiego i swobodnego dostępu do piś
miennictwa zagranicznego;

— ograniczenia w dopływie piśmien
nictwa zagranicznego (w tym emigra
cyjnego) do Polski skutecznie utrudnia
ją — na zasadzie retorsji — promocję 
publikacji krajowych na arenie między
narodowej;

— istniejące obecnie rozwiązania or
ganizacyjne, techniczne i ekonomiczne' 
nie odpowiadają potrzebom i oczekiwa
niom polskiego czytelnika i wymagają 
istotnych zmian.

Biorąc powyższe pod uwagę uczest
nicy konferencji:

1) uważają za niezbędne
— przełamanie asekuranctwa i we-' 

wnętrznych oporów niektói^ch biblio
tekarzy, którzy w anachroniczny sposób 
ograniczają dostęp do wielu publikacji, 
które tylko w  ich wyobrażeniach za
grażają istotnym interesom państwa lub 
obrażają moralność społeczeństwa;

—  uchylenia wprowadzonej w  1983 r. 
nowelizacji ustawy o kontroli publika
cji i widowisk ograniczającej prawo

sprowadzenia i gromadzenia publikacji 
zagranicznych objętych zakazem rozpo
wszechniania do wybranych bibliotek;

— jednoznaczne uchylenie zarządzę- 
nia nr 1 z dnia 30 IV  1984 r. ministrów: 
kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa wyż
szego i techniki oraz sekretarza nauko
wego i prezesa Głównego Urzędu Kon
troli Prasy, Publikacji i Widowisk w 
sprawie ustalenia wykazu bibliotek, któ
re mają sprowadzać i gromadzić publi
kacje zagraniczne objęte zakazem roz
powszechniania;

— jednoznaczne uchylenie zarządze
nia nr 2 z dnia 30 IV  1984 r. ministrów 
kultury i sztuki, nauki, szkolnictwa wyż
szego i techniki oraz sekretarza nauko
wego PAN w sprawie przechowywania 
i udostępniania publikacji zagranicznych 
objętych nakazem rozpowszechniania;

— przyznanie debitu wszystkim wy
dawnictwom emigracyjnym;

— zwrócenie przez urzędy celne bi
bliotekom wszystkich skonfiskowanych 
publikacji zagranicznych;

— aby ogólnodostępne katalogi biblio
tek odzwierciedlały w sposób pełny ich 
zasoby, zaś przy udostępnianiu zbiorów 
przestrzegane były zasady UAP oraz 
uwzględniane potrzeby czytelników i we
wnętrzne uwarunkowania bibliotek;

— zdecydowane zwiększenie środków 
finansowych przyznawanych bibliotekom 
na zakup literatury krajowej i zagra
nicznej wraz z jednoczesnym zapewnie
niem ich bieżącej waloryzacji, w tym 
udziału bibliotek centralnych w tych 
funduszach, bez czego nie będą w sta
nie pełnić swych funkcji;

— uzależnienie bibliotek od usług 
pośredników w  załatwianiu prenumera
ty czasopism i zakupie książek zagra
nicznych. (Usługi te są dTogie; a nadto 
świadczone niesolidhie i nieterminowo, 
co naraża na szwank interesy czytelni
ków i bibliotek);

— zniesienie utrudnień w dostępie do
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krajowych i zagranicznych dokumentów 
urzędowych;

2) zalecają
— utworzenie przy Zarządzie Głów

nym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich stałego zespKjłu lub komisji ds. 
Powszechnej Dostępności do Publikacji 
(UAP), w której reprezentowane byłyby 
środowiska uczestniczące w konferencji. 
Zespół ten winien zająć się całokształ
tem problemów związanych z realizacją 
programu UAP w Polsce,, a w szczegól
ności:

a) podjąć prace nad utworzeniem 
krajowego systemu udostępnienia zbio
rów bibliotecznych zapewniającego 
sprawny i swobodny dostęp do tych 
zbiorów, m. in. w drodze wypożyczeń 
międzybibliotecznych;

b) poddać szczegółowej analizie do
tychczasowy stan prac -nad specjalizacją 
zbiorów bibliotecznych w Polsce„ opra
cować na najbliższe 5 -10 lat plan,, któ
ry sprzyjałby wzbogacaniu polskich zbio
rów i rozszerzaniu dostępu do nich, jak 
też rozważyć zasadność powołania Rady 
Bibliotek Centralnych:

c) olcreślić warunki pełnej realizacji 
systemu centralnych katalogów w Pol
sce;

— przypomnienie na łamach .biblio
tekarza” i ,J*oradnika Bibliotekarza” za
sad i przepisów dotyczących wypożyczeń 
międzybibliotecznych krajo\vych i zagra
nicznych;

3) postulują
— objęcie pełną (bieżącą i retrospek

tywną) rejestracją w bibliografii naro
dowej publikacji emigracyjnych oraz 
z tzw. II obiegu;

— sfinansowanie ze środków CINTE 
opracowania i systematycznego wyda
wania aktualizowanego centralnego in
formatora o zbiorach bibliotecznych w 
Polsce;

4) apelują
— do wydawców emigracyjnych oraz 

wydawców tzw. II obiegu o systema
tyczne (nieodpłatne lub odpłatne) do
starczenie bibliotekom polskim publika
cji ukazujących się ich nakładem;

5) wyrażają podziękowanie
— Polakom z zagranicy za trwającą 

od lat pomoc w zaopatrywaniu krajo
wych bibliotek w  wydawnictwa zagra
niczne, w tym emigracyjne, oraz inne 
materiały biblioteczne;

6) zwracają się
— do mającego obradować w maju 

b.r. Krajowego Zjazdu Delegatów Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich o po
parcie WVV. wniosków • oraz zalecenie 
nowo wybranym władzom Stowarzysze
nia:

a) szybkiego wdrożenia tych -v̂ oiios- 
ków, których realizacja leży w kompe
tencji SBP;

b) podjęcie szerokiej akcji propagu
jącej natychmiastową i pełną realizacje 
tych wniosków, których realizacja za
leży wyłącznie od środowiska bibliote
karskiego;

c) stałego śledzenia losów tych wnios
ków, których rozpatrzenie i realizacja 
należą do różnych organów administra
cji państwowej (m. in. Komitet Społecz
no-Polityczny Rady Ministrów, MKIS 
MEN, PAN).

S. B.



BOLESŁAW HĄWORKA

„PO PIERWSZE -  NIE SZKODZIĆ”. 
GŁOS W DYSKUSJI W SPRAWIE USTAWY 

O INFORMACJI NAUKOWEJ 
I TECHNICZNEJ

W numerze 1 z 1988 r. APID-u był opublikowany artykuł Andrzeja Szewca 
zatytułowany: „Cesarskie cięcie” — pilnie potrzebne. Artykuł dyskusyjny w sprawie 
ustawy o informacji naukowej i tecłinicznej. Autor tego artykułu jest gorącym 
zwolenmkiem szybkiego uctiwalenia ustawy o informacji naukowej i tecłinicznej.

Jestem wyrazicielem odmiennycłi poglądów w  tej sprawie. Uważam, że ucłiwa- 
lenie przez Sejm tej ustawy powodowałoby dalszą inflację prawa, że osoby wal
czące o ustawę nie dostrzegają prawdziwycti kłopotów,, wręcz niebezpieczeństw, 
które stoją przed jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się informacją nau
kową i tecłiniczną„ przed użytkownikami tej informacji, przed pracownikami odpo- 
wiednicłi zakładów. Działanie na rzecz szybkiego ucłiwalenia ustawy to tworzenie 
swoistej ,zasłony dymnej”, kierującej niewłaściwie uwagę osób zainteresowanych 
problemami informacji naukowo-tectinicznej.

Zacłięcony podtytułem artykułu, zapragnąłem wziąć udział w  tej dyskusji 
i swoje poglądy w  sprawie ustawy o informacji naukowej i technicznej przedsta
wiłem w  opracowaniu, które w  czerwcu 1988 r. przesłałem do redakcji APID-u. 
Minął ponad rok oczekiwania, niekoniecznie na publikację tego materiału, ale na 
jakąkolwiek reakcję redakcji. Obecnie, po upływie 15 miesięcy od dnia przekazania 
mego artykułu do .redakcji APID-u, przesłałem swój głos w  dyskusji nad ustawą
o informacji naukowej i technicznej do redakcji .^Bibliotekarza”.

Kłopoty użytkowników i pracowni
ków informacji naukowej i technicznej 
nie były i nie są związane z brakami 
w  regulacjach prawnych. Sprawy infor
macji naukowej, technicznej i ekono
micznej są od lat regulowane przez od
powiednie przepisy. Pierwszy, komplek
sowy akt normatywny określający orga
nizację informacji naukowej pochodzi 
sprzed prawie 30 lat [1], Uchwałę nr 169 
Rady Ministrów z dnia il6 maja 1969 
roku poprzedziły inne, fragmentaryczne 
uregulowania prawne, z których kilka 
utraciło moc na podstawie tego aktu 
normatywnego. Od 1971 r. obowiązują 
postanowienia uchwały nr 35 Rady Mi
nistrów [2].

Długoletnia praktyka wykazała, że są 
to przepisy dobre, stanowiące wystar
czającą podstawę prawną działalności 
jednostek organizacyjnych zajmujących 
się informacją naukową, techniczną i 
ekonomiczną.

Do kolejnych projektów ustawy o in
formacji naukowej i technicznej prze

niesiono wiele postanowień tego aktu 
normatywnego w  dosłownym brzmieniu. 
Uchwała stanowi podstawę wielu resor
towych uregulowań, przepisów szczegóło
wych, bardzo ważnych w  zakresie in
formacji naukowej. Trudno byłoby zna
leźć uzasadnienie poglądu, że nasze dzi
siejsze kłopoty stanowią wynik pewnych 
znanych słabości tego aktu normatyw
nego [3]„ poglądu, że dopiero uchwalenie 
ustawy o informacji naukowej i tech
nicznej popchnie wiele spraw do przodu.

W tej sprawie nie wolno zastosować 
działań bezwzględnych, radykalnych, 
szybkich i nieprzemyślanych. Do spra
wy uchwalenia ustawy o informacji nau
kowej i technicznej trzeba podchodzić 
bardzo rozważnie. Czy rzeczywiście ce
sarskie cięcie” [4] może cokolwiek za
łatwić, czy w tym wypadku takie bez
względne, operacyjne działanie nie za
szkodzi ,4 matce i dziecku”, i odpowied
nim jednostkom organizacyjnym oraz ich 
pracownikom i użytkownikom informa
cji naukowej i technicznej? Przebieg
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dyskusji nad ustawą wcale nie wska
zuje, że jest to proces z poważnymi po
wikłaniami i wymaga radykalnych po
sunięć. Należałoby raczej twierdzić, że 
zbyt małe grono osób zainteresowanych 
wypowiedziaio się dotąd w tej sprawie; 
Każda wypowiedź kwestionująca kom
petencje osób mających w tej sprawie 
zdanie odmienne (nawet ,fundamenta
listów”, do których się nie zaliczam) jest 
w moim przekonaniu nie. na miejscu.

„Primum non nocere” — to zasada, 
którą zawsze, nie tylkó przy rozważaniu 
sprawy ustawy o informacji naukowej 
i technicznej, powinniśmy się kierować. 
Ta zasada zobowiązuje nas do rozwagi, 
-„do ustalenia właściwej diagnozy, a na
stępnie do zastosowania takich środków 
terapeutycznych, które nie dadzą szkod
liwych skutków ubocznych” , nie dopro
wadzą do takiej sytuacji, jaka nastąpiła 
po uchwaleniu dobrych, jak to się na 
początku wydawało, ustaw,, takich jak 
,„0 jakości” , ,,0 wychowaniu w  trzeź
wości”, o których wspomina A. Szewc 
w  swoim artykule. Pracownicy informa
cji naukowej mają trudności w  wyko
nywaniu swoich obowiązków nie dlate
go, że brakuje im właściwych uregulo
wań prawnych, tzn. ustawy o informacji 
naukowo-technicznej. Uważam, że aktu- 

i alnie obowiązujące akty normatywne są 
j, wystarczające.

Problemy tych jednostek organiza
cyjnych, ich pracowników i użytkow
ników związane są przede wszystkim 
z dokuczliwym brakiem źródeł infor
macji. Użytkownicy nie zgłaszają pro
blemów, wynikających z braku odpo
wiednich przepisów określających zasa
dy funkcjonowania krajowego systemu 
informacji naukowej. Natomiast każdego 
dnia, w  pracach liczących się jednostek 
organizacyjnych zajmujących się spra
wami informacji naukowej, spotykamy 
się ze skargami, pretensjami, że w na
szych bibliotekach, w  ośrodkach infor
macji naukowej brakuje bieżących, ak
tualnych informacji o tym, co się dzieje 
w  nauce światowej.

Jeden z najbardziej kompetentnych 
w  tych sprawach organów. Rada Głów
na Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bar
dzo dobrze zorientowana w  potrzebach 
nauki polskiej, wskazała [5] i nadal 
podkreśla, że do naszego kraju powinno 

, docierać w  formie prenumeraty 7700 ty
tułów czasopism fachowych wydawanych 

i za granicą. Stwierdziła ona, że od 1981 
roku prenumerata czasopism systema
tycznie się zmniejsza, a import obecny 
realizowany jest na poziomie mniej wię- 

V cej 30i®/o zaplanowanej liczby tytułów. 
Rada ta od kilku lat postuluje wyodręb
nienie specjalnego funduszu dewizowego 
na zakup wydawnictw zwartych z II ob

szaru płatniczego. Postulat ten nie jest 
realizowany i doszło do tego, że w ostat
nich latach praktycznie import książek 
z II obszaru płatniczego został wstrzy
many ze względu na brak środków de
wizowych. Mało tego, Rada Główna do
wiedziała się „że występują w tej chwi
li pewne kłopoty również z prenumera
tą czasopism z krajów soc]*alistycznych
— przypuszczamy, że związane z trudną 
generalnie sytuacją kraju, co dotyczy nie 
tylko strefy dolarowej” [5]. Bardzo trud
ne są warunki pracy i przechowywania 
zbiorów w bibliotekach szkół wyższych. 
,JBrak magazynów dla książek (często 
bezcexmych starodruków), czasopism, 
brak urządzeń reprograficznych i dru
karskich dla wydawnictw,, odchodzą do 
lepszej pracy wysoko kw^ifikowani bi
bliotekarze i pracownicy informacji” [5]. 
Dodajmy jeszcze, że braki papieru po
wodują zmniejszenie podaży czasopism,, 
powodują spadek liczby wydawnictw 
naukowych, uniemożliwiają właściwe 
wykorzystanie posiadanych już urządzeń 
kopiujących [6]. Zła jest sytuacja eko
nomiczna wydawnictw naukowych., Te 
wszystkie sprawy stwarzają wiele trud
ności użytkownikom i pracownikom in
formacji naukowej. Ustawa na pewno 
tych problemów nie rozwiąże. Wynika z 
tego oczywisty wniosek; uchwalenie 
ustawy o informacji naukowej i tech
nicznej nie jest w  tej chwili sprawą 
najważniejszą.

Pospieszne działania niczego nie roz
wiążą, a wiele mogą zepsuć. Ale nie 
wolno „wylewać dziecka wraz z ką
pielą”. Trudno byłoby bibliotekarzowi- 
-prawnikowi głosić pogląd, że ustawowe 
uregulowanie problemów informacji nau
kowej jest zbędne. Jednak pbowiązkiem 
naszym, bibliotekarzy-prawników jest 
troska, aby także w  odczuciu społecznym 
ustawy były aktami normatywnymi naj
wyższej rangi, ich postanowienia były 
społecznie akceptowane, a przepisy sto
sowane.

Konieczne jest także ostateczne okreś
lenie kształtu nowej ustawy, ustalenie 
jej treści, udzielenie odpowiedzi na py
tanie., jaki zakres problemów winien być 
przez ustawę uregulowany.

Należę do osób wypowiadających się 
za nową ustawą, ale taką, która zinte
gruje działalność informacyjną z dzia
łalnością biblioteczną, do osób, które 
Andrzej Szewc nazywa w  swojej publi
kacji — ,.integrystami” [4].

Przedstawię tutaj,, w dużym skrócie, 
jakie są w  tej sprawie poglądy „inte- 
grystów”.

Twierdzą oni, że za wspólną ustawą, 
określającą zasady funkcjonowania bi
bliotek i ośrodków informacji naukowej, 
przemawia zbieżność zadań. W praktyce
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wszystkie te instytucje zobowiązane są 
do świadczenia usług z zakresu infor
macji naukowej, kształtowania potrzeb 
informacyjnycłi u swoicti użytkowników, 
szkolenia użytkowników. Nie ma bo
wiem wątpliwości, że działania związane 
z informacją naukową prowadzą biblio
teki wszystkicłi typów. Zbieżne są tak
że metody działania bibliotek i ośrodków 
informacji naukowej — sposoby groma
dzenia, opracowywania i udostępniania 
materiałów. Zarówno bibliotekarze, jak 
i dokumentaliści zdobywają wiedzę za
wodową w tycłi samych jednostkacłi or- 
ganizacyjnycłi szkół wyższych (i nie tyl
ko wyższych). Podobna jest struktura 
organizacyjna bibliotek i ośrodków in
formacji naukowej — każda licząca się 
biblioteka ma w swojej strukturze orga
nizacyjnej komórki zajmujące się infor
macją naukową; trudno byłoby wyobra
zić sobie właściwe funkcjonowanie 
ośrodka informacji naukowej, w ramach 
którego nie byłoby biblioteki. Warto 
także przypomnieć, że liczne zadania 
bibliotek, jako placówek i instytucji 
upowszechniania kultury, uregulowane 
zostały odrębnymi przepisami [7]̂  co nie 
może pozostać bez wpływu na treść no
wego aktu normatywnego, stanowiącego
0 sprawach biblioteczno-informacyjnych.

„Integryści” uważają, że nowa usta
wa powinna formalnie zespolić dwie 
praktycznie ściśle ze sobą współdziałają
ce ogólnokrajowe sieci — biblioteczną
1 informacji naukowej. Ustawa ta poz
woli na rozsądniejszą i efektywniejszą 
gospodarkę skromnymi liczebnie kadra
mi bibliotekarzy i dokumentalistów oraz 
ograniczonymi zasobami rzeczowymi bi
bliotek i ośrodków informacji nauko
wej. Szczególną,, właściwą rolę ustawa 
powinna określić dla najważniejszych in
stytucji bibliotecznych i informacji nau
kowej, tj. dla Biblioteki Narodowej 
i Centrum Informacji Naukowej, Tech
nicznej i Ekonomicznej; ustalić ich miej
sce w jednolitej sieci oraz zasady ich 
współdziałania. Powinny to być wiodące 
instytucje, o kluczowym znaczeniu dla 
krajowego bibliotekarstwa i informacji 
naukowej, inicjujące współpracę zagra
niczną i z zagranicą współpracujące, a 
nie zbiurokratyzowane organy centralne. 
Właściwe miejsce w  ogólnokrajowej sie
ci biblioteczno-informacyjnej należy wy
znaczyć bibliotekom centralnym i współ
pracującym. Ustawa musi określić zasa
dy  ̂ sprawowania nadzoru nad działal
nością biblioteczno-informacyjną; doty
czy to w  szczególności bibliotek nauko
wych. które obecnie mają po kilka ko
ordynatorów i po kilka jednostek nad
zorujących. Przepisy nowego aktu nor
matywnego stanowiące o działalności bi
bliotecznej i informacji naukowej muszą

określić zadania, m. in. związane z in
formacją naukową bibliotek różnych ty
pów, zasady budowy sieci resortowych, 
a także obligować wszystkie zakłady 
prowadzące działalność biblioteczno-in
formacyjną do aktywnego uczestnictwa 
w ogólnokrajowych systemach informa
cyjnych (np. w SINTO).

Warto podkreślić, że „integryści” to 
grono liczne i, śmiem twierdzić, kompe
tentne, rekrutujące się przede wszyst
kim z kręgów wysoko kwalifikowanych 
bibliotekarzy i dokumentalistów w wię
kszości pracujących w bibliotekach nau
kowych i fachowych.

Wydaje mi się, że swoje propozycje 
i uwagi, w interesującej sprawie, przed
stawiłem jasno, zarówno w kilku publi
kacjach [8, 9], jak też i w swoim refe
racie wygłoszonym w sekcji zarządzania 
bibliotekarstwem na IX  Zjeździe Biblio
tekarzy Polskich w listopadzie 1988 r. 
w Warszawie [10]. Jako ,4ntegrysta” za
deklarował się także na tym Zjeździe 
przedstawiciel Instytutu Informacji Nau
kowej, Technicznej i Ekonomicznej, w 
referacie wygłoszonym na posiedzeniu 
plenarnym [11].

Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że 
polemika z „integrystami” jest trudna, 
że nie precyzują oni swoich zarzutów, 
nie przedstawiają jasno kontrpropozycji. 
,Jntegryści” stale wskazują, że realne 
jest zamierzenie uregulowania podsta
wowych spraw związanych z działal
nością bibliotek i ośrodków informacji 
naukowej w  jednym akcie normatyw
nym, mającym w naszym kraju rangę 
najwyższą — w ustawie. Przedstawiane 
argumenty na ,„nie” w rzeczywistości nie 
przekonują bibliotekarzy, szczególnie 
tych, którzy pracują w  bibliotekach 
ustawowo^ zobowiązanych do pełnienia 
funkcji ośrodków informacji naukowej 
[12, art, 33 ust. 1] i dobrze wiedzą „co 
boli” praktyczną działalność informa
cyjną. Tak jak biblioteki mają w swoich 
zadaniach obowiązek gromadzenia, prze
chowywania i konserwacji materiałów 
bibliotecznych (bardzo często źródeł in
formacji naukowej), tak samo ośrodki 
informacji naukowej zobowiązane są do 
właściwego traktowania materiałów in
formacyjnych, stosowania narzędzi pra
cy sprawdzonych w  warsztatach biblio
tekarskich, opierania swojej działalności 
na zbiorach materiałów gromadzonych w 
bibliotekach. Zarówno bibliotekarze, jak 
i pracownicy ośrodków inte opracowują 
zgromadpne materiały (biblioteczno-in- 
formacyjne), udzielają pomocy fachowej 
w ich wykorzystywaniu oraz informują
o zawartości zbiorów. Zarówno biblio
teki, jak i ośrodki inte prowadzą dzia
łalność bibliograficzną, dokumentacyjną, 
naukowo-badawczą, dydaktyczną, popu
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laryzacyjną,, wychowawczą, a nawet 
działalność kulturalno-oświatową. Biblio
teki muszą prowadzić działalność spo
łeczną służącą rozwojowi czytelnictwa, 
również ośrodki inte muszą działać na 
rzecz pozyskiwania sobie użytkowników, 
propagować swoje możliwości, reklamo
wać swoje usługi. A  obowiązek prowa
dzenia działalności instrukcyjno-meto
dycznej i szkoleniowej dotyczy także 
centrów informacji, resortowych ośrod
ków informacji/ naukowej. CINTE.

Uważam, że tak naprawdą, to zarów
no Andrzejowi Szewcowi [4],, jak też 
,integrystom” chodzi o to samo — za
leży nam na dobrym, prawidłowo zre-

• dagowanym i właściwie funkcjonującym 
akcie normatywnym, formalnie zespala
jącym to,, co faktycznie od wielu lat już 
współdziała, integrującym działalność 
biblioteczno-informacyjną. Nowa ustawa 
musi być regulacją o szerszym zakresie, 
niż ten, który obecnie się nam propo
nuje. Zarówno bibliotekom,, jak i ośrod
kom informacji naukowej potrzebna jest 
nowa ustawa, określająca zasady funk
cjonowania jednostek organizacyjnych 
bibliotekarskich i informacji naukowei. 
Nie jest to spór o nazwę, ale o treść 
aktu normatywnego. Właściwa realizacja 
tej potrzeby to zamierzenie bardzo trud
ne, ale na pewno wykonalne.

Uchwalenie nowej ustawy bibliotecz- 
Tio-informacyjnej rozwiązałoby wiele 
trudnych problemów, pozwoliłoby na 
uporządkowanie spraw organizacyjnych, 
a przede wszystkim spraw dotyczących 
sfery administrowania działalnością bi
blioteczno-informacyjną, zarządzania od
powiednimi jednostkami organizacyjny
mi; problemów załatwianych dotychczas 
doraźnie i wyrywkowo, rozwiązywanych 
postanowieniami aktów normatywnych 
niższego raędu [np. 13].

Jaki miałby być kształt nowej usta
wy? Na to pytanie starałem się, w mia
rę swoich kompetencji, odpowiedzieć w 
artykule zamieszczonym przed pięciu la
ty w  „Przeglądzie Bibliotecznym” [8]. 
Niektóre z moich uwag mogły się przez 
ostatnie lata , nieco zdezaktualizować. 
Uważam także, że propozycje te wyma
gają krytycznej oceny, uzupełnienia. 
Pewnymi materiałami na temat nowej 
ustawy dysponuje także Biuro Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich w Warszawie. W tej sprawie 
podjęta została w 1987 roku uchwała 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Należy jednak stwierdzić, że Andrzej 
Szewc [4], autor wielu cennych prac do
tyczących legislacji biblioteczno-informa- 
ęyjnej. nie neguje potrzeby ani możli
wości integrowania regulacji prawnych 
w zakresie działalności informacyjnej z

przepisami dotyczącymi organizacji i 
funkcjonowania bibliotek.

O celowości takich poczynań przeko
nała mnie także wizyta w bibliotekach 
brytyjskich. W kraju tym nie ma co 
prawda ustawy biblioteczno-informacyj- 
nej, ale działalność biblioteczno-informa- 
cyjna jest zintegrowana niejako .oddol
nie” , z inicjatywy bibliotekarzy i doku
mentalistów, którzy są przekonani, _ że 
tylko wspólne działania dają właściwe 
rezultaty. Placówki żajmujące się pro
blemami informacji naukowej w przed
siębiorstwach, w bankach i innych insty
tucjach noszą nazwę „bibliotek specjal
nych”. Nie jest to oczywiście regułą. 
M. in. w skład dużego Ośrodka Badaw
czego Grupy Przedsiębiorstw GLAXO w 
Greenford pod Londynem wchodzi Dział 
Informacji, którego podstawową komór
kę organizacyjną jest biblioteka. Ale za
dania tego Działu znacznie przekraczają 
zakres, jaki został ustalony dla naszych 
ośrodków informacji naukowej. Ośrodek 
jest dobrze wyposażony w  materiały _ in
formacyjne, czasopisma z całego świata 
(niestety, ani jednego polskiego). I trze
ba dodać jeszcze, że instytucją, która 
podjęła się zadania koordynowania dzia
łalności biblioteczno-informacyjnej w 
Wielkiej Brytanii jest British Library.

Jeszcze raz pragnę przypomnieć za
sadę „primum non nocere” . Szkodliwe 
dla sprawy może być wymuszanie okreś
lonych decyzji bez rozważania wszyst
kich argumentów ,,pro et contra” , nie 
liczenie się ze zdaniem innych osób. za
angażowanych w  działalność informacyj- 
no-biblioteczną. Jednak najbardziej za
szkodzić może sprawom bibliotek i in
formacji naukowej nieuzasadniony po
śpiech.

Termin wdrożenia ustawy bibliotecz
no-informacyjnej jest ściśle uzależniony 
od naszej sytuacji ekonomicznej. Właści
we działanie ogólnokrajowej sieci bi
blioteczno-informacyjnej musi być opar
te na ustabilizowanej sytuacji material
nej państwa, na trwałych podstawach 
ekonomicznych. Informacja naukowa 
musi mieć zapewniony stały dostęp do 
literatury światowej, do źródeł informa
cji naukowej pochodzącej z innych kra- 
jW . A to kosztuje i na to muszą być 
odoowiednie środki. Nie wolno dopuścić 
do tego, aby Sejm uchwalił jeszcze jed
ną ustawę, której postanowienia pozo
staną wyłącznie na papierze.

Nie oznacza to, że mamy bardzo du
żo czasu. O przyszłym kształcie ustawy 
trzeba postanowić możliwie jak naj
szybciej. I jak najszybciej kompetentne 
organy i instytucje powinny porozu
mieć się w tej sprawie, powołać zespoły 
fachowców dla sformułowania tez tego 
ważnego aktu normatywnego. Dyskusja
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nad ustawą jest bardzo potrzebna. W od- macji Naukowej, Technicznej i Ekono- 
powiednich pracach powinno uczestni- micznej oraz Biblioteki Narodowej, tych
czyć jak najszersze grono kompetent- wszystkich osób, którym sprawy biblio-
nych pracowników bibliotek i ośrodków tekarstwa i informacji naukowej są na-
informacji naukowej, pracowników za- prawdę bliskie, dla których zadania bi-
interesowanych resortów, szkół wyż- bliotek i ośrodków informacji naukowej
szych. Nie może w  tych pracach za- są oczywiste, 
braknąć pracowników Centrum Infor-
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JAN BURAKOWSKI

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA

WPROWADZIĆ W ŻYCIE 
ZARZĄDZENIE NR 13!

(jeszcze raz w sprawie normatywu zatrudnienia 
w bibliotekach publicznych)

Porządek prawny to na pewno nie najmocniejszy element naszej polskiej rze
czywistości. Często słyszy się narzekania — tak ze strony zwykłych obywateli jak 
i czołowycłi przedstawicieli władz — że ogólny bałagan i niefrasobliwość w pro
dukcji przepisów prawnycłi oraz ogólne nieposzanowanie norm prawnycłi (częścio
wo uzasadnione tymże bałaganem) to jedna z przesłanek naszego permanentnego 
kryzysu. Do drobnycli przeoczeń, niezgodności czy nieścisłości w przepisacłi praw- 
nycłi zdążyliśmy się już przyzwyczaić, nikogo nie dziwią. Niekiedy jednak na tej 
„barwnej i nieplewionej łączce” naszego prawodawstwa zdarzają się przypadki 
zgoła nieprawdopodobne. Ze znanycłi wszystkim obywatelom najnowszych! „osiąg
nięć” polskiego prawodawstwa szczególnie bulwersujący jest fakt niezgodności 
ostatniej ordynacji wyborczej do Sejmu... z Konstytucją PRL. Niedoróbki w tym 
akcie prawnym, opracowanym przez wybitnycłi ekspertów w zakresie prawa pań
stwowego (tak o orientacji koalicyjno-rządowej jak i opozycyjno-solidarnościowej) 
zagroziły kryzysem konstytucyjnym („przepadek” Listy Krajowej spowodował, że 
Sejmowi groziło ukonstytuowanie się w zmniejszonym, w  stosunku do wymogów 
konstytucyjnycłi, składzie).

Na naszej skromniejszej' „bibliotekar
skiej łączce” do takich kuriozalnych 
przypadków należy los Zarządzenia nr 
13 (nomen-omen...) Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 28 marca 1978 r. w spra
wie ustalenia wskaźników zatrudnienia 
w  bibliotekach publicznych. Tym razem 
osobliwość sytuacji wiąże się nie z treś
cią zarządzenia, a z problemem jego 
wdrożenia. Przypomnijmy pokrótce o co 
chodzi — a chodzi wcale nie o drob
nostkę.

W pakiecie bibliotekarskich „spraw 
do załatwienia” od dawna znajdował się 
postulat wprowadzenia normatywów za
trudnienia. Normatywy takie są potrzeb
ne zarówno decydentom (na ogól znają
cym słabo specyfikę pracy w  bibliote
kach), jak i kierownikom bibliotek. Usta
lenie normatywów jest w przypadku bi
bliotekarstwa snrawą stosunkowo prostą. 
Pracownicy bibliotek wykonują czyn
ności bardzo do siebie zbliżone (szcze
gólnie w  placówkach sieci ..jnasowvch”) 
można więc zakładać, że w placówkach 
tej samej sieci czynności związane z za

kupem, opracowaniem i udostępnieniem 
określonej ilości książek i in. zbiorów 
wymagają zbliżonego nakładu pracy. 
Wskaźniki zatrudnienia to jeden z tych 
nielicznych postulatów, które doczekały 
się w dość szerokiej skali realizacji. 
Obowiązują one, w różnej formie, w sie
ciach bibliotek szkolnych, szpitalnych' 
i zakładowych. Nie wymieniłem w tym 
ciągu bibliotek publicznych, mimo że od 
ogłoszenia wspomnianego wyżej Zarzą
dzenia nr 13 minęło już ponad 10 lat. 
Dlaczego? — Ano dlatego, że jest to za
rządzenie — widmo. Niby istnieje, ale 
jednocześnie wszyscy — i ci, których 
dotyczy (dyrekcje bibliotek) i ci, którzy 
powinni się czuć odpowiedzialni za jego 
wdrożenie i przestrzeganie (Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, władze terenowe) uda
ją. że o czymś takim nigdy nie słyszeli. 
A  może sprawca (MKiS) uznał, że Za
rządzenie to jest z jakichś względów 
niepotrzebne i anulował wla'^na decvyio? 
Też nie. W wykazie uchylonych aktów 
nrawnych (Dz. Urz. MKiS 1988 nr 7) 
Zarządzenia nr 13 nie znajdziemy.
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Zarządzenie nr 13 nie wywarło w 
ostatnim 10-leciu żadnego wpływu na 
kształtowanie się zatrudnienia. A  szkoda. 
Kryzysowe lata osiemdziesiąte były dla 
bibliotek publicznych bardzo „urodzaj
ne” w etaty. Była to piękna okazja do 
uzupełnienia braków, usunięcia anomalii, 
wyrównania różnych dysproporcji. Nie
stety, okazja została zmarnowana. Dys
proporcje w tych latach pogłębiły się, 
wiele bibliotek, szczególnie wojewódz
kich, bez umiaru powiększyło zatrud
nienie bez żadnego związku z wymier
nymi efektami działalności. Pragnę się 
zastrzec: nie wzywam do „urawniłowki” . 
Różnice w zatrudnieniu mogą i powinny 
istnieć — ale powinny wynikać z istot
nych różnic w zakresie działalności lub 
warunków tej działalności. Istniejących 
dysproporcji nie da się wytłumaczyć ja
kimikolwiek racjonalnymi przesłankami, 
Np. podobną ilością „etatów przelicze
niowych” dysponują biblioteki w  woje
wództwach: częstochowskim (367) i pil
skim (388). Tymczasem obiektywne po
trzeby kadrowe w tych województwach 
trudno uznać za podobne. Częstochow
skie liczy 771 tysięcy mieszkańców i 226 
bibliotek obsługujących 148 tysięcy czy
telników, zaś pilskie 473 tysiące miesz
kańców i 153 biblioteki ze 108 tysiącami 
czytelników. W efekcie na 1 etat w 
woj. częstochowskim przypada 2101 
mieszkańców i 403 czytelników, a w 
pilskim 1219 mieszkańców i 279 czytel
ników. Jeszcze wyraźniejsze dysproporcje 
występują przy porównaniu woje
wództw: piotrkowskiego (640 tysiące 
mieszkańców^ 180 placówek, 110 tysięcy 
czytelników — 274 etatów) i skiernie
wickiego (413 tysięcy mieszkańców, 154 
biblioteki, 85 tysięcy czytelników — ale 
etatów aż 317).

Jakie są przyczyny totalnego bojko
tu Zarządzenia nr 13? Nie wiadomo. 
Potrzeba jego funkcjonowania jest oczy
wista, pomyślane zostało rozsądnie. Usta
lono w nim szczegółowe wskaźniki dla 
konkretnych placówek (w odniesieniu do 
gromadzenia, opracowania i udostępnie
nia zbiorów oraz instruktażu) i ogólny 
normatyw wojewódzki (1 etat na 1500 -
- 2000 mieszkańców). Wskaźnik woje
wódzki (uzależniony od gęstości zalud
nienia, tj. stopnia urbanizacji wojewódz
twa) — w 1980 r. podana liczba wyda
wała się celem bardzo odległym — miał 
stanowić, w  intencji prawodawcy, ro

dzaj sygnału ostrzegawczego, informują
cego,, że w osiągającym go województwie 
liczba pracow nik^ jest już wystarcza
jąca i konieczne nowe stanowiska pracy 
(np. w  wypadku organizowania nowych 
placówek) należy uzyskiwać nie drogą 
dodatkowej dotacji, ale poprzez dosko
nalenie zatrudnienia w Obrębie woje
wództwa (np. likwidacja placówek o zni
komych efektach działalności, ogranicza
nie zatrudnienia w  wypadku trwałego 
zmniejszenia usług w konkretnych pla
cówkach lub w  działach opracowania 
zbiorów w  związku z mechanizacją 
prac). Sygnał ostrzegawczy »,nie zadzia
łał” i obecnie już niemal we wszystkich 
województwach wskaźniki zatrudnienia 
przekroczyły limity podane w Zarządze
niu nr 13. Tylko w 4 województwach 
na etat przeliczeniowy przypada więcej 
niż 2000 mieszkańców. 10 lat temu do 
tej ostatniej grupy należała połowa wo
jewództw.

Przekroczenie wskaźników zatrudnie
nia byłoby łatwiejsze do przyjęcia, gdy
by wiązało się w  sposób ewidentny z 
rozwojem czy doskonaleniem czytelni
ctwa. Niestety, takiej prawidłowości nie 
da się uchwycić. I tak w grupie pięciu 
województw o najwyższym wskaźniku 
zatrudnienia (mniej niż 1300 mieszkań
ców na 1 etat) tylko dwa — pilskie 
i rzeszowskie — osiągają wskaźnik wy
pożyczenia na 100 mieszkańców wyższy 
od przeciętnej krajowej. Z kolei sporo 
województw o stosunkowo niskim 
wskaźniku zatrudnienia, należy w za
kresie upowszechnienia czytelnictwa do 
przodujących w kraju (np. ciechanow
skie, gorzowskie, poznańskie, sieradzkie, 
włocławskie). Nic w tym dziwnego. Te 
pozorne anomalie świadczą po prostu
0 tym, źe zatrudnienie mamy wszędzie 
spore, a efekty zależą przecież nie tyl
ko od ilości pracowników lecz i od 
umiejętności i ich efektywnego, racjo
nalnego wykorzystania.

Już choćby przytoczone wyżej liczby
1 przykłady świadczą, że wdrożenie nor
matywu  ̂ zatrudnienia w bibliotekach 
jest konieczne. Konieczne tym bardziej, 
że w  warunkach inflacji i permanent
nej waloryzacji uposażeń, przerosty w 
zatrudnieniu coraz bardziej ograniczają 
możliwości finansowe bibliotek — prze
de wszystkim w dziedzinie zakupu zbio
rów
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W  odpowiedzi na „Głos w sprawie bibliografii regionalnej’

, Głos Haliny Kamińskiej „w  sprawie bibliografii regionalnej” (,3ibliotekarz” 1989 
nr 4/5 s. 25 - 27) wzbudził z całą pewnością szereg emocji w wielu bibliotekach 
w niejednym zespole bibliografów. Emocje te wywołuje nie sam temat — jest on 
bowiem tak ważny i wieloaspektowy, iż konstruktywnej dyskusji nigdy nie za 
wiele — ile zaprezentowany sam przez wymienioną autorkę punkt widzenia. Można 
ten punkt widzenia nazwać obrazowo oglądowym. Został on wyłożony przy po
mocy szeregu arbitralnych sądów, nie popartych rzeczową i obiektywną analizą 
sytuacji.

Żeby nie być gołosłownym, wystarczy 
passus ze s. 26, wj którym wskazane 
zostały biblioteki, nip opracowujące bi
bliografii „ ... i nie mogące się wyka
zać innym dorobkiem naukowym”. Jako 
biblioteki bez dorobku naukowego wy
mieniono biblioteki w  Toruniu, Wrocła
wiu, Warszawie!

Przyjęty przez autorkę punkt widze
nia nazwałam oglądowym, bowiem jej 
uwagi wydają się pochodzić wyłącznie 
z obserwacji tego, co można dostrzec 
tzw. gołym  ̂ okiem (na półce lub w kata
logu) — aczkolwiek i to założenie jest 
chyba przesadą, jeśli zważyć, iż nie do
strzegła ona co najmniej kilku jeszcze 
opublikowanych tomów bibliografii, o 
których pisze (o czym jeszcze będzie 
mowa).

Całość przedstawionego nam omówie
nia zawieszona jest w kompletnej próż
ni i niezależnie od mowy o „bieżącej 
sytuacji” jest to wypowiedź przedziwnie 
anachroniczna, poczynając od szeregu 
pytań, postawionych na temat spraw 
nie tak jednoznacznych, jak to postron
nemu czytelnikowi może się wydawać. 
Na niektóre z tych pytań — np. o cel 
wydawania tych bibliografii — odpowie
dziano już dawno, bo ponad dziesięć lat 
temu. Odpowiedziano — używając mod
nego wyrażenia — w gronie fachowców, 
na II I  Ogólnokrajowej Naradzie Biblio
grafów w 1978 r, (vide uchwały tej Na
rady), gdzie zaaprobowany został po
mysł przeorganizowania ówczesnych bi
bliografii regionalnych w system biblio
grafii terytorialnych, których zadaniem 
byłaby między innymi rejestracja czę
ści piśmiennictwa, które z konieczności

lub z wyboru nie wchodzi do żadnego 
z członów bibliografii narodowej.

Zadania takiego systemu bibliografii 
■ys^kraczają daleko poza te, które przy
pisuje im H, Kamińska, dopatrując się 
w nich głównie narzędzi informacji dla 
władz terenowych, co jest kompletnym 
nieporozumieniem, ponieważ władze te
renowe potrzebują szybkiej informacji 
faktograficznej — np, o stanie urządzeń 
komunalnych, o ilości towarów na ryn
ku, o wolnych mocach produkcyjnych, 
sile roboczej itp. — z uwagi na stałą 
sytuację konieczności podejmowania de
cyzji, czego nie zapewnia sama infor
macja bibliograficzna (chociażby z tego 
powodu, iż dane pochodzące z publika
cji byłyby dawno nieaktualne). Przy 
okazji takiego poglądu autorki widzimy, 
iż utożsamia ona działalność działów re
gionalnych, działów informacji nauko
wej oraz wydzielanych zespołów opra
cowujących bibliografie, W dużych bi
bliotekach bywają to trzy odrębne jed
nostki organizacyjne, o ściśle rozgrani
czonym zakresie zadań — ale to już 
inna historia, jak mawiał Kipling,

Projekt systemu bibliografii teryto
rialnych zo«stał przekazany bibliotekom 
wojewódzkim w  r. 1979 w  Rzeszowie, 
na konferencji, której współorganizato
rem było MKiS. Zagadnienia szczegóło
we były również wielokrotnie porusza
ne na łamach czasopism bibliotekarskich, 
prawie wszystkie biblioteki zobowiąza
ne projektem przystąpiły do systemu, 
jednakże autorka rozpatruje te biblio
grafie nadal jako elementy nie mające 
z sobą związku i jakby powstanie ich 
w  tej czy innej bibliotece było całko
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witym przypadkiem. Z wypowiedzi tej 
można by również sądzić, iż wszystkie 
biblioteki wojewódzkie są zobowiązane 
do wydawania tego typu bibliografii,
o czym świadczy poniższy cytat: „Karto
teki są materiałem do opracowywania 
bibliografii, jednak nie wszystkie woje
wództwa podejmują się tej pracy”.

Dowodem na traktowanie wszelkich 
poczynań bibliotek w oderwaniu od ja
kiegoś szerszego kontekstu, jest mowa 
„o zebraniu bibliotek wojewódzkich Dol
nego Śląska”, na którym ustalono zasa
dy współpracy nad bibliografią. Autor
ka, przytaczając ten fakt, nie dostrzega 
w  nim niczego, mającego związek z ja
kimś ogólnopolskim celem.

Oprócz swoistego punktu widzenia, 
artykuł H. Kamińskiej zawiera cały sze
reg nieścisłości i przeinaczeń. Z pew
nością odezwą się same te biblioteki, 
które nie zgadzają się z wystawioną im 
cenzurką, toteż ograniczę się wyłącznie 
do sprostowania opinii na temat Biblio
grafii Pomorza Zachodniego: 1) Nie
prawdziwe jest zdanie, iż Słupsk publi
kuje bibliografię w „rocznych zeszytach”, 
ponieważ woj, słupskie jest częścią Po
morza Zachodniego i jako takie jest 
przedmiotem „Bibliografii Pomorza Za
chodniego” . 2) Jako przykład współpra
cy starych i nowych województw poda
ne zostały „WBP w Szczecinie, wyda
jąca bibliografię Pomorza Zachodniego 
wspólnie z Koszalinem” — otóż woje
wództwo koszalińskie powstało w r. 
1950 i nie wchodzi w skład województw 
tzw. „nowych”. Przy okazji również 
sprostowanie — w  Szczecinie istnieje 
WiMBP a nie WBP, 3) Cytuję:.,„W Szcze
cinie wydawano bibliografię w latach 
1945 - 1972, później jednak zaprzestano 
gromadzenia materiałów i na razie zbie
ra się materiały za lata 1980 - 1982”. Zda
nie to od początku do końca jest nie
prawdziwe, ponieważ: — żaden tom „Bi
bliografii Pomorza ^achodniego” nie 
ukazał się w 1945 n, zaczęły się one 
ukazywać od roku 1963 (był to wówczas 
tom za rok 1960), w  następnych latach 
opublikowano kolejne tomy, które obję
ły również materiały od roku 1945 
włącznie; — nigdy nie zaprzestano gro
madzenia materiałów do tej bibliogra
fii (znajdują się one w kartotekach, w 
różnym stopniu opracowania, udostęp
niane użytkownikom na miejscu) — nig
dy też nie składano deklaracji o takim 
zaprzestaniu, w związku z czym moż
na jedynie pytać o źródła takich in^ 
formacji; — tom za rok 1980 znajduje 
się w druku, za 1981 w końcowym eta
pie opracowania, dla lat następnych, 
a zwłaszcza 1982 i 1983 gromadzone są 
materiały; — stosując metodę oglądową 
(jak się okazuje niedoskonałą), autorka

nie dostrzegła drugiej serii „Bibliografii 
Pomorza Zachodniego”, obejmującej wy
łącznie piśmiennictwo zagraniczne. Po
szczególne tomy tej serii ukazały się w 
latach 1978, 1983 i w 1986. A  więc zda
nie, iż „ostatni tom bibliografii szczeciń
skiej został opublikowany za rok 1972” 
również nie odpowiada prawdzie.

Analizując omawianą wypowiedź pod 
kątem terminologii, nasuwa się pytanie,
o jakich właściwie' bibliografiach mowa? 
Autorka posługuje się terminem „biblio
grafia regionalna”, terminem prze
brzmiałym już dla bibliografii, o któ
rych pisze, bowiem również ponad dzie
sięć lat temu dla polskich bibliografii, 
związanych z terytoriami mniejszymi 
niż państwo, które od roku 1927 (A. Ły
sakowski) nosiły miano bibliografii re
gionalnych, zaproponowany został ter
min „bibliografie terytorialne” (wraz z 
konsekwencjami wynikającymi z zawar
tości treściowej tego terminu). Zdołał 
on już wejść nie tylko do języka pu
blikacji, ale i do naszej rozdzimej nor
my na terminologię bibliograficzną. 
Zmieniona terminologia i wynikające 
stąd implikacje, stanowią o istocie ca
łego zagadnienia. Sprawom tym poświę
cono już obszerne piśmiennictwo, nie 
dostrzeżone jednakże ' przez H. Kamiń- 
ską, podobnie jak nowa struktura orga
nizacyjna bibliografii, zwanej uprzednio 
regionalną. W powyższym kontekście ze 
zdumieniem odczytuję o^yo przypisane 
rni miano „orędowniczki bibliografii re
gionalnej”, które jest absolutnym nie
porozumieniem! Spieszę wyjaśnić autor
ce, iż wręcz przeciwnie, uważam biblio
grafię regionalną w jej klasycznej po
staci za należącą do przeszłości, jestem 
natomiast gorącą orędowniczką biblio
grafii terytorialnej (różnica między ni
mi była wyjaśniana wielokrotnie). Rów
nież dalsza część zdania nie odpowiada 
prawdzie, bowiem Zespół ds. Biblio
grafii Terytorialnych Zarządu Główne
go Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich (a tylko ten autorka mogła mieć 
na myśli) nie ma żadnych uprawnień 
do administracyjnego koordynowania 
czegokolwiek. Może jedynie wytyczać 
teoretyczny kierunek działań, wysuwać 
postulaty, oceniać sytuację, służyć po
mocą metodyczną i realizować te zada
nia w postaci publikacji, seminariów, 
szkoleń itp. Zespół nie ma natomiast 
żadnego wpływu na decyzje dyrekcji po
szczególnych bibliotek w odniesieniu do 
podejmowania bądź negowania przez nie 
prac bibliograficznych, czy też na cha
rakter umów pomiędzy bibliotekami w 
tej sprawie.

W istniejącej sytuacji zależności re
sortowej, uprawnienia do takiej koor
dynacji może mieć jedynie Ministerstwo
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Kultury i Sztuki. Toteż odpowiedni do
kument (przygotowany na wnio-sek i na 
bazie opracowania przygotowanego przez 
Zespół), zalecający bibliotekom woje
wódzkim przystąpienie do systemu bi
bliografii terytorialnych, firmowany jest 
przez były Departament Bibliotek, Do
mów Kultury i Działalności Społeczno- 
-Kulturalnej. Departament ten jednakże 
nigdy nie podjął analizy wdrażania tego 
systemu, ani nie wpływał w inny spo
sób na biblioteki w kierunku jego rea
lizacji. Nie będzie niedyskrecją, jeśli wy
jawię w tym miejscu, iż autorka „Głosu 
w sprawie bibliografii regionalnej” jest 
byłą wieloletnią urzędniczką tego depar
tamentu, co w świetle powyższego oraz 
poprzednich stwierdzeń nabiera swoistej 
wymowy.

Mówiąc o bibliografiach, wydawanych 
przez biblioteki wojewódzkie i ocenia
jąc ich sytuację negatywnie, H. Ka
mińska dostrzega, iż biblioteki do rea
lizacji tego celu „wymagają posiadania 
wysoko kwalifikowanych zespołów pra
cowników”, Opinia ta jest niezwykle 
krzepiąca, możemy jednakże zapytać w 
związku z tym, co departament (ten po
przedni i obecny) zrobił w celu zapew
nienia takich kadr bibliotekom, bądź za
pobieżenia ich masowemu exodusowi 
(jeśli już były)? Pośród wieloletnich dys
put (zjazdowych, konferencyjnych, na 
łamach czasopism), temat podnoszenia 
kwalifikacji jest ulubionym przedmio
tem postulatów, zaleceń, uchwał itp. Bez
pośredni wpływ na sytuację mają jed
nak nie jacyś mityczni decydenci, 
a właśnie urzędnicy MKiS, którzy po
winni reprezentować racje środowiska

zwłaszcza w momentach podejmowania 
istotnych decyzji — a należą do nich 
z całą pewnością momenty tworzenia 
taryfikatorów uposażeń. Wystarczy przy
pomnieć odkładaną od lat do pozytyw
nego załatwienia sprawę bibliotekarzy 
dyplomowanych, czy też humorystyczny 
dodatek 300 zł za stopień paukowy dok
tora, obowiązujący w bibliotekach w tej 
samej _ wysokości od lat co najmniej 
trzydziestu, aby nabrać wątpliwości co 
do istotnego zrozumienia problemów 
nurtujących biblioteki.

Przykładem bardziej bezpośrednim są 
postulaty sformułowane na seminarium 
dla bibliografów opracowujących biblio
grafie terytorialne, które odbyło się w 
Poznaniu w listopadzie 1987. roku. Jeden 
z postulatów, sformułowanych pod adre
sem MKiS, to przywrócenie dodatku bi
bliograficznego. Niestety, pismo w  tej 
sprawie pozostało bez odpowiedzi, nawet 
negatywnej.

Wobec braku motywów nie tylko pod
noszenia kwalifikacji ale i pracy w bi
bliotece w ogóle, coraz trudniej jest 
skompletować nie tylko dobry zespół bi
bliografów, ale często już jakikolwiek 
zespół. Powyższe stwierdzenie faktów 
dedykuję pani Halinie Kamińskiej — 
niech będzie odpowiedzią na wyrażoną 
w artykule opinię, iż sytuacja jest zła. 
Kończąc odpowiedź na „Głos w  spra
wie bibliografii regionalnej” chciałoby 
się powiedzieć, parafrazując zdanie au
torki o bibliografach, iż na bibliografie, 
ó których była w  jej artykule mowa, na
leży patrzeć szerzej, niż to mogą zro
bić urzędnicy. •

JAN BURAKOWSKI

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE
(o problemach struktury zbiorów w bibliotekach dziecięcych)

Nasze biblioteki publiczne dla młodocianych (filie, oddziały) mają w nazwie 
określenie ,,,dla dzieci i młodzieży” i obsługują — poza nielicznymi wyjątkami — 
czytelników od lat 7 do 14. Z tej samej placówki korzystają więc zarówno led
wie sylabizujące maluchy, wypożyczające książki raczej dla ilustracji niż tekstu 
i młodzież kończąca szkołę podstawową, o dużym oczytaniu i rozbudzonych już 
różnorodnych zainteresowaniach. Nie ulega wątpliwości, że pod względem rozwoju
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intelektualnego i rozwoju zainteresowań przeciętny czternastolatek jest znacznie 
bliższy człowiekowi dorosłemu niż swemu szkolnemu koledze z klasy 1. Sugestie, 
by zróżnicować i zindywidualizować obsługę tej bardzo niejednorodnej społecz
ności (np. przez organizację w miastacłi osobnych bibliotek dla młodzieży lub wy
odrębnienie w większycłi placówkacłi osobnycłi stoisk obsługi dzieci młodszych
i starszych), spotkały się na naszym gruncie z niewielkim zainteresowaniem. Rów
nież dr Barbara Białkowska w swoich ostatnich artykułach opisujących stan i per
spektywy rozwoju obsługi czytelniczej tej grupy czytelników, sprawom zróżnico
wania obsługi poświęciła niewiele miejsca Fakty te nie świadczą jednak wcale, 
że w polskich bibliotekach dziecięcych jednakową troską otacza się dzieci wszyst
kich grup wiekowych.

Z lektury sprawozdań, z problematyki szkoleń wynika jednoznacznie, że nasze 
koleżanki koncentrują swoją uwagę na dzieciach młodszych. Kierunek ten tłumaczy 
się godną poparcia chęcią ,,,pozyskiwania dzieci dla książki”. Można temu tylko 
przyklasnąć. Niestety, pozyskawszy dzieci dla książki, mało potem interesujemy 
się rozwojem ich potrzeb czytelniczych, w miernym stopniu pomagamy im w arty
kułowaniu i rozwijaniu zainteresowań. Dzieci starsze czują się w ,,swoich” biblio
tekach coraz bardziej obco,, stojąc w kolejce do bibliotecznej lady w jednym sze
regu z przemiłymi maluchami chodzącymi grzecznie na „spotkanie z bajką” i two
rzącymi bibliotecznymi kredkami na bibliotecznym kartonie kolejne edycje sym
patycznych malunków pod hasłem „gdybym był pisarzem i malarzem”. Nic dziw
nego więc, że wraz z dorastaniem, sporo młodzieży rezygnuje z usług bibliotecz
nych lub korzysta z nich tylko w wypadkach pilnej konieczności (lektury szkolne).

Rozwojowi zainteresowań czytelniczych nie sprzyja też struktura zbiorów biblio
tek dziecięcych a szczególnie udział w tych zbiorach książek niebeletrystycznych. 
W wielu placówkach odsetek tych książek spada nawet poniżej 10®/o 2. Szczególnie 
niski odsetek zbiorów popularnonaukowych posiadają placówki niedawno zorgani
zowane, co zdaje się świadczyć o skuteczności licznych i żarliwych wezwań do 
,»restrukturalizacji” zbiorów bibliotecznych. Do bibliotek dziecięcych trafiają na 
ogół pozycje wyraźnie adresowane do czytelnika młodocianego. Zapominamy, że
12 - 14-latki, szczególnie te bardziej rozwinięte intelektualnie, mają bardzo różno
rodne zainteresowania i są nieźle przygotowane do lektury większości typowych 
publikacji popularnonaukowych.

Takie a nie inne kształtowanie się struktury zbiorów w  bibliotekach dziecię
cych nie jest wyłącznie skutkiem procesów żywiołowych; sporą rolę odegrały tu 
również pewne sugestie „odgórne”. Wprawdzie wytyczne do pracy bibliotek dziecię
cych wydane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1974 r. zalecają gromadzenie 
w  tych bibliotekach ok. 34*/o literatury niebeletrystycznej 8, ale wytyczne te nie są 
dokumentem zbyt szeroko znanym. Na pewno większą rolę w gromadzeniu zbio
rów odegrał popularny i — ogólnie rzecz biorąc — bardzo pożyteczny poradnik 
metodyczny „W  bibliotece dla dzieci” , na którym wychowało się już kilka pokoleń 
bibliotekarek dziecięcych. Poradnik ten, którego drugie, poprawione i uzupełnione 
(podkreślenie moje — J. B.) wydanie ukazało się w 1972 r. zaleca ... znacznie niż
szy odsetek książek niebeletrystycznych niż wspomniane wyżej wytyczne. W roz
dziale ,,Księgozbiór” czytamy: „Dla dobrego obsłużenia wszystkich grup wieku 
naszych czytelników może najsłuszniejsza byłaby następująca propozycja; (...) po
pularne książki naukowe: w czytelni 20®/o, w  wypożyczalni 10*/o (! — J. B.)^.

Wzajemne relacje między strukturą zbiorów a strukturą czytelnictwa są oczy
wiste dla każdego uważnego i krytycznego obserwatora. Im niższy odsetek książek 
niebeletrystycznych — tym proporcjonalnie niższe czytelnictwo tych książek (do 
zbiorów kupuje się wtedy przede wszystkim publikacje informacyjne nie będące 
przecież, z natury rzeczy, lekturami do ,»poduszki”). Tylko szeroki wybór książek 
popularnonaukowych może stanowić podstawę masowego rozwoju czytelnictwa. 
Wzajemne powiązania między zaopatrzeniem bibliotek a czytelnictwem książek 
niebeletrystycznych dobrze ilustrują dane z pracy oddziałów dla dzieci przy biblio
tekach woj. olsztyńskiego (z wymienionych niżej bibliotek pierwsze 5 osiągnęło 
w 1988 r. najwyższe wskaźniki wypożyczeń książek niebeletrystycznych, a następne 
5 — najniższe);

®/o książek po-
Lp. Nazwa biblioteki »/o ypożyczeń  pulamonauKo- 

^ książek' wych w całości 
____________________________________________________________________________ zbiorów

1 MGBP w  Górowie Ił. — Oddz. Dz. 21,0 26,1
2 MBP w Kętrzynie — Oddz. Dz. 19„4 26,7
3 MGBP w  D. Mieście — Oddz. Dz. 18,3 27,,8
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4 MGBP w Korszach — Oddz. Dz. 18,9 22,5
5 WBP w  Olsztynie f. 5 17„1 26.,4
1 WBP w  Olsztynie f. 15 4,1 12,5)
2 WBP w  Olsztynie f. 2 6,.3 14,3
3 GBP w  Kozłowie ODz. 6„,8 IS.??
4 WBP w Olsztynie f. 9 7.0‘ 21,4
5 WBP w Olsztynie f. 18 7,6 12«5

Powyższe dane (a można je chyba odnieść do sytuacji w  każdym innym woje
wództwie i w skali całego kraju) potwierdzają oczywistą prawidłowość, że do
bór zbiorów ma decydujący wpływ na kształt czytelnictwa (chtó oczywiście nie moż
na lekceważyć planowej pracy popularyzacyjnej. Kształt nie tylko aktualny, ale 
i przyszłościowy. Bo aktualny brak literatury popularnonaukowej w bibliotekach 
dziecięcych to nie tylko niski odsetek wypożyczeń tej literatury dziś. Jeśli młody 
człowiek, w okresie podwyższonej ciekawości świata, nie rozsmakuje się w chęci 
poznawania nowych zjawisk i wzbogacenia swej wiedzy — niewiele jest szans, że 
będzie tego pragnął w wieku dojrzałym. Dlatego warto podyskutować i o proble
mach struktury zbiorów i o kierunkach popularyzacji zbiorów w bibliotekach dla 
dzieci.

PRZYPISY

1 Perspektywiczny program doskonalenia zawodowego instruktorów czytelnictwa dziecię
cego wojewódzkich bibliotek publicznych. Por. Bibl. 198T nr 12. „Obsługa dzieci i młodzieży 
w bibliotelcach publicznych na wsi”. Por. Bibl. 1988 nr 9.

* Zob. tabelka w tekście.
* „Wskazówki w  sprawie organizacji czytelnictwa dzieci w  bibliotekach publicznych. 

Załącznik do pisma MKiS — Departament Domów Kultury Bibliotek i Stowarzyszeń Regio
nalnych z dnia 15 stycznia 1974 r. Nr DBS-III-5330-1/74”.

* „W  bibliotece dla dzieci i młodzieży. Poradnik metodyczny”. Wyd. 2 poprawione i uzu
pełnione”. W -wa 1972 SBP s. 32.

KRYSTYNA CHACIEWICZ 
Warszawa

CZYTELNICTWO  
LITERATURY POPULARNONAUKOWEJ UCZNIÓW  

IO.AS III W  WARSZAWSKICH SZKOŁACH ŚREDNICH 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH  

(W YNIKI SONDAŻU)

Czytelnictwo uczniów w  procesie nauczania i wychowania jest przedmiotem 
zainteresowania nie tylko nauczycieli-bibliotekarzy, lecz również całego grona pe
dagogicznego. Poziom tego czytelnictwa jest uwarunkowany wieloma czynnikami, 
a więc dostępnością książki, zainteresowaniami dzieci i młodzieży, środowiskiem,
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w którym przebywają (środowiskiem rodzinnym, rówieśniczym, lokalnym) a przede 
wszystkim pracą nauczycieli i biblioteki szkolnej. Absolwent szkoły powinien wy
kazywać się podstawami kultury czytelniczej, a więc również nawykiem czytania.

Założenie to nie jest w pełni przez szkołę osiągnięte, czego dowodzi stan czytel
nictwa ludzi dorosłych.

Przeprowadzone w 1985 r. przez Instytut Książki i Czytelnictwa BN ogólno
polskie badania ludności powyżej 15 roku życia wykazały, że około 40®/o respon
dentów nie miało w  okresie ostatniego roku żadnej styczności z książką, 23“/& 
odpowiedzi wskazuje na kontakt przypadkowy (wypożyczenia wynosiły od 1 - 6 ksią
żek w ciągu roku), a jedynie 37% respondentów można uznać za czytelników 
(powyżej 6 książek wypożyczonych w  ciągu roku) ^

Ten mało zadowalający stan czytelnictwa powszechnego jest miernikiem kul
tury czytelniczej absolwentów naszej szkoły. Zatem należy przypuszczać, że motywy
i nawyk sięgania po książkę nie zostały dostatecznie utrwalone w czasie wieku 
szkolnego tej populacji. W takiej sytuacji sondaże i badania czytelnicze w  szkole 
stają się niezbędnym elementem pracy nauczyciela bibliotekarza.

Na tle badań różnych kierunków oraz zakresów czytelnictwa — badanie czy
telnictwa literatury popularnonaukowej było i jest doceniane,, mimo że w .ostatnim 
dziesięcioleciu mniej eksponowane. Brak jest kompleksowych badań na ten temat. 
Z dawniej wydanych prac, zasługuje na podkreślenie książka Marii Walentynowicz 
pt.: „Przygotowanie czytelnicze absolwentów szkół podstawowych” \ w  której autor
ka zajmuje się również lekturą popularnonaukową. Wyniki badań wskazują, że 
w  stosunku do roku 1928, kiedy to czytało książki popularnonaukowe około 3®/o 
uczniów w wieku 14 - 16 lat, wskaźnik ten wzrósł w 1957 r. do oVo -  10i®/o czytających 
tę literaturę. Pewien stopień regresu tego czytelnictwa wykazała Anna Przecławska 
notując czytelnictwo literatury popularnonaukowej w  klasach niższych na około 
12,5̂ /o (w LO) i 5,3®/o (w ZSZ), a w klasach wyższych odpowiednio 9,3% oraz 2,8®/o®.

Wodzimierz Gorlszowski w  swojej pracy pt.: „Czytelnictwo i jego wpływ na 
wyniki nauczania” wykazał na podstawie przeprowadzonych badań, że 71,5®/o 
uczniów przeczytało książki popularnonaukowe pod wpływem filmów oświatowych. 
Stwierdza ponadto, że informacje o literaturze technicznej i popularnonaukowej nie 
są w  zasadzie planowane i podawane przez nauczyciela w procesie dydaktyczno- 
wychowawczym, to znaczy, że uczniowie nie są o niej informowani., ani zobligo
wani do jej opracowania i zreferowania^.

W innej pracy pt.: „Czytelnictwo literatury popularnonaukowej w szkołach wo
jewództwa ̂ katowickiego” W. Goriszowski stwierdza ponadto, iż w  roku szkolnym 
1963/1964 literatura popularnonaukowa w  bibliotekach szkolnych tego województwa 
stanowiła 30“/o zbiorów, a wypożyczenia określone były wskaźnikiem 9,|ll“/o (w kla
sach V I i V II szkoły podstawowej) ®.

Dalsze badania W. Goriszowskiego wykazały, że im bardziej zwiększa się liczba 
zajęć dydaktycznych, tym bardziej dominuje wśród uczniów „nie studiowanie” , lecz 
wyłączne „uczenie się” treści z podręcznika, rzadziej z opracowań pozapodręczni- 
kowych ®.

Z kolei, z sondażu Janusza Rulki nt. czytelnictwa pracy — 'rJaką pracę czyta 
młodzież”, wynika, że uczniowie czytają więcej niż jeden tytuł gazety, w  tym czy
telnictwo gazet o charakterze ogólnopolskim usytuowało się na drugim miejscu po 
czytelnictwie gazet regionalnych. W klasach maturalnych czytanie gazet wzrasta 
do 99®/o 7,

Opublikowany w miesięczniku ,^Bibliotekarz” artykuł Ireny Boreckiej pt.: Czy
telnictwo literatury popularnonaukowej w olsztyńskich szkołach średnich” obej
muje takie zagadnienia, jak: czas czytania, preferencje treści książek, zbiory własne, 
ulubione przedmioty, tematyka literatury popularnonaukowej. Z badań wynika, że 
uczniowie gromadzą zbiory domowe z myślą o przyszłej pracy zawodowej (w szko
łach zawodowych, uczniowie liceów ogólnokształcących tych tendencji nie przeja
wiali),, przy czym książki popularnonaukowe stanowią 8,54«/o zbiorów domowych 
respondentów. Ponadto - zauważa się zależność między czytelnictwem literatury 
popularnonaukowej a ocenami z poszczególnych przedmiotów — łatwiejsze przyswa
janie wiedzy z podręcznika i rozumienie zależności między poszczególnymi częścia
mi materiału nauczania s.

Założenie, że czytelnictwo literatury popularnonaukowej jest podstawowym 
elementem edukacji permanentnej nie podlega zatem dyskusji. Wydaje się,' że 
przyczyn niedostatku tegoż czytelnictwa należy szukać w relacjach:
— wydawnictwa (tytuły, nakład) a informacja o nich,
— zaopatrzenie bibliotek a możliwość wypożyczenia,
— czytanie książek i czasopim popularnonaukowych a sposób wykorzystania ich 

treści,
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— praca nauczycieli i biblioteki szkolnej, inne źródła informacji o_ książkach 
a nawyk czytania i recepcja treści oraz wykorzystanie tych informacji.
Z danych statystycznych z 1985 roku wynika, że w bibliotekach publicznych 

w  całym kraju literatura popularnonaukowa stanowi 29,5®/o zbiorów, a, wypoży
czenia tego działu — jedynie 17,3®/o». W bibliotekach szkolnych zbiory te określane 
są na 24,76«/o całości zbiorów, przy czym brak jest informacji o ich wykorzystaniu.

Ankieta nt. czytelnictwa literatury popularnonaukowej opracowana dla uczniów 
klas III szkoły średniej ogólnokształcącej i zawodowej, przeprowadzona w War
szawie i województwie stołecznym w roku szkolnym 1988/1989 miała na celu stwier
dzenie ogólnej wiedzy uczniów o tej literaturze, motywach jej czytania oraz o czy
telnictwie zalecanych książek. Ankietę przeprowadzili nauczyciele-bibliotekarze- 
w 56 szkołach w tym w 24 LO i 32 zawodowych, odpowiedzi udzieliło 1429 uczniów. 

Ankieta zawierała 9 pytań, w tym 4 zamknięte. Pytania dotyczyły:
1) celu czytania książek popularnonaukowych,
2) biblioteki, z której uczeń korzysta,
3) książek przeczytanych z podanego zestawu,
4) gromadzenia książek z określonych dziedzin do biblioteki domowej,
5) serii wydawniczych chętnie czytanych,
6) oceny instytucji wydawniczych,
7) systematycznego czytania czasopism,
8) znajomości charakteru czasopisma „Problemy”,
9) systematycznego czytania gazet.

Najwięcej kontrowersji budził punkt 3 ankiety, dotyczący podkreślenia z po
danego zestawu przeczytanych książek popularnonaukowych.

Zestaw ten został sporządzony na podstawie opracowanego przez Ministerstwo 
Oświaty i Wychowania wykazu tej literatury przewidzianej do czytania w szkole 
średniej, zalecanej przez nauczycieli i bibliotekarzy. Dlatego zastrzeżenia przepro
wadzających ankietę, że uczniowie „nie odpowiedzą” na to pytanie, nie skłoniło 
autorów ankiety do zmiany pytania. Chodzi bowiem o to, czy zalecana literatura 
jest znana i czytana. Pozostałe pytania będą świadczyć również o tym, czy serie 
oraz wydawnictwa mają dla czytelnika znaczenie, czytelnictwo gazet i czasopism 
wskazywać będzie na stopień ich popularności oraz zainteresowania respondentów. 
Na 1 pytanie ankiety: W jakim celu czytasz książki popularnonaukowe
a) w celu uzupełnienia wiadomości'związanych z określonymi przedmiotami wy

powiedziało się z LO 58,7®/o respondentów, ze szkół zawodowych 53,5®/o re
spondentów,

b) w  celu zaimponowania kolegom i nauczycielom z LO 6,8®/o odpowiedzi, ze szkół 
zawodowych 4,3®/o odpowiedzi,

c) ponieważ interesuję się pewnymi zagadnieniami — z LO 56,9®/o odpowiedzi, ze 
szkół zawodowych 46,0% odpowiedzi.

2 pytanie ankiety dotyczyło biblioteki, z której najczęściej uczeń wypożycza książki 
popularnonaukowe

LO Szk. zaw.
a) z biblioteki szkolnej 48,4®/o wypowiedzi , 49.7% wypowiedzi
b) z biblioteki publicznej 48,l«/a 39,0'»/o
c) z biblioteki innej ll,4«/o 7.,0%
d) posiadam własny zbiór 35,2P/o 23,4«/a
e) od kolegów 23,5«/o 2L?%

Na pytanie 3: Z podanego zestawu podkreśl te tytuły książek, które przeczytałeś 
lub z nich korzystałeś, respondenci wypowiedzieli się następująco:

LO Szk. zaw.
a) Krasuski J. — Między wojnami 3,4% odpowiedzi 3jS!% odpowiedzi
b) Ryszka F. — Noc i mgła 2„6% 2,8%
c) Terlecki O. — Pułkownik Beck 3,0% 1>5%
d) Biologia. Praca zbiorowa pod 6,3̂>/o

red. S. Skowrona 18,1% »
e) Demel K. — Życie morza 7,1% 5.,7%
f) Leńkowa A, — Oskalpowana zie 5.0%

mia 5,6«/»
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I) Barbag S, — Geografia świata 
Kondracki W. — Geografia fi
zyczna Polski
Tuszko A. — Świat bez wody 
Sękowski S. — Chemia na co- 
dzień
Stobiński J. — Chemia i życie 
Szkłowski J. S, — Życie gwiazd 
Białkowski G. — Mechanika 
Icwantowa 

m) Kuczyńska A. — Piękno i mit 
n) Białostocki J. — Symbole i obra

zy w świecie sztuki 
Kański J. — Przewodnik ope
rowy
Reiss J. — Mała historia muzyki 
Paderewski J, I. — Pamiętniki 
Jungk R. — Jaśniej niż tysiąc 
słońc 
inne

17̂ «/9 W 19,9f>/o

30..Q!«/o
12,4«/»

3,2«/a

20',l«/e
4,ll«/o

8,3!»/o n l,5Vtt
7,3«/a 9.3«/o

2,9!»/o
2,l«/o
5,9̂ /o 7,,3«/<>

3,l®/9
8,2«/o

4,,8|®/o
7,,5®/o
8,7“/o 5,,7«/o

25,6«/(v 4,80/o

3,30/0 4.40/0
26.4̂>/o 25,,4«/o

czytane przez respondentów wsi

t)

------------  .i.an.b t c i i  w jrijijtvd  U w iic ;
z zainteresowań młodzieży, jak również potrzeb uzupełniania wiedzy z określonego 
przedmiotu.

Na pytanie 4: Z jakiej dziedziny gromadzisz książki do biblioteki domowej —
padły następujące odpowiedzi:

a) z dziedziny humanistycznej
b) z dziedziny matematyczno-przy

rodniczej
c) sztuki piękne
d) z dziedziny sportu i turystyki
e) z innej dziedziny

LO
63̂ ®/o odpowiedzi

33,,9l“/a
31,7«/o
20,3«/9
16,lf/o

Szk. zaw. 
30,li®/o odpowiedzi

23.8«/o
8,9Vtt

36,98/8
10,l«/o

Z jakich serii książki czytasz najchętniej (pyt. 5)

LO Szk. zaw.
a) Biblioteki Wiedzy Współczesnej

b)
„Omega” 22,0̂ /o odpowiedzi U,5«/o odpowiedzi
serii „Podróże” 20,50/0 22,0P/o

c) serii ceramowskiej 13,4)»/# 3,Slo/o
d) „Życie codzienne” 6„8«/» V

w

e) „nauka dla wszystkich” ll„6{“/o 9.,0Vo
f) „ABC — Malarstwo Polskie —

monografie” 1'0„2»/* 2>8»/o
g) „Style — Kierunki — Tenden

cje” 12,0“/ft 3,4Vo
h) 6,l|o/o 2.,8«/o

LO: Szk. zaw.
i) „Biblioteka Wiedzy Historycz 24,60/» 2,9)»/o >1?

j)
nej”
inne serie 32,7®/# 23,7°/o K>

Pytanie 6: Wydawnictwa, których książki najbardziej cenisz:

a) „Watra” 4,7®/»
b) „Polskie Wydawnictwo Muzycz

ne” g,6«/»

2.8®/o

8,6«/o
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C)

d)

e)
i)

g)

h)
i)

i)
k)

,:3?tóstwow2 Wydawnictwo Nau
kowe” 44,6t*/o 
„Państwowe Wydawnictwo Eko
nomiczne” l,;0®/o 
„Wiedza Powszechna” 49,SP/» 
„Wydawnictwo Naukowo-Tech- 
niczne” 10,8®/# 
„Wydawnictwa Artystyczne i Fil
mowe” 24,0*/o 
„Wydawnictwo Morskie” l(},jD*/o 
„Zakład Narodov^ im. Ossoliń
skich — Wydawnictwo” 57,0l®/o 
„"Wydawnictwo MON” 25,7®/o 
inne 21,OP/o

28,3«/o

20̂ «/tt

16,4«/«

12̂ 0«/»
8.9?»/o

25,7»/*
21..7*/*
18..1P/o

Pytanie 7: Jakie czasopisma czytasz systematycznie:

a) „Aurę” 3,7«/o •̂1 2,9»/*
b) „Bajtek” ll„7P/o 21.#/9
c) „Deltę” 5,2«/a 7,9*/a
d) „Kontynenty” 20,4P/o 6,5®/#
e) „Horyzonty Techniki” 7,0»/a 28,5P/o
f) „.Fantastykę” 25,8«/o 27a«/o
g) „Komputer” 5.5P/0 I 3 .IV9
h) „Poznaj Świat” 18,9«/9 » 12.2«/tt
i) „Przyrodę Polską” 9,0«/o 5.6*/»
j) „Wszechświat” 2.0»/o >i> 2.3l*/(j
k) „Literaturę na świecie” 14,£̂ /e V' 4,6«/»
1) „Dialog” 2,7«/o. L2«/9
ł) „Problemy” 10,4«/o 4,7«/»
m) inne 48,4p/o 48,4®/i>

I^ytanie 8: Jakie artykuły zawiera miesięcznik „Problemy’’:

a) ze wszystkich dziedzin życia 82,7*/o » 54,4*/a
b) z zakresu nauk matematycznych 4,3®/» 5^‘’/o
c) z literatury 3,8a/a

Ostatnie pytanie dotyczyło systematycznego czytania dzienników. Odpowiedzi ilu
strują dane:

a) „Sztandar Młodych’
b) „Trybunę Ludu”
c) „Życie Warszawy”
d) inne

czyta 79.1"/o
3.5«/o
il„3«/o

21,5|P/o

52,7«/a
8.5f/o

31,3®/o
20,3®/o

Wyniki przeprowadzonego sondażu nt. czytelnictwa uczniów literatury popu
larnonaukowej oraz zagadnień z tym czytelnictwem związanych, pozwalają na 
sformułowanie następujących wniosków:

—  młodzież czyta literaturę popularnonaukową przede wszystkim w celu uzupeł
nienia wiadomości związanych z przedmiotem (LO — 58,7®/i; szk. zaw. — 53,5*/o), 
na drugim miejscu występują zainteresowania (LO — 56,9®/o; szk. zaw. — 46,0®/o). 
Motyw ambicyjny występuje rzadko ■— 6,8*/o LO; 4,3®/o szk. gaw.;

— respondenci korzystają przede wszystkim z biblioteki szkolnej (48,4*>/o LO; 
49,7®/o szk. zaw.); następnie z publicznej (48,lVo LO; 39®/o szk. zaw.); w  dalszej 
kolejności — z własnego księgozbioru (35,2*/o LO; 23,4*/o szk. zaw.) oraz od 
kolegów;
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— z obowiązującego zestawu literatury popularnonaukowej uczniom klas II I  naj
bardziej znane są książki:
1. Kondracki W. — Geografia fizyczna Polski (30,9®/o LO; 12,4®/o szk. zaw.)
2. Sękowski S. — Chemia na codzień (20,l®/o LO; 4,l®/o szk. zaw.)
3. Biologia. Praca zbiorowa pod red. S. Skowrona (18,l“/o LO; 6,3®/o szk. zaw.)
4. Barbag S. — Geografia świata (17,5®/o LO; 19,9®/o szk. zaw.)
5. Stobiński J. — Chemia i życie (8,3®/o LO; l,5®/o szk. zaw.)

Inne książki z tego wykazu nie były czytane i nie korzystano z nich. Należy 
przy tym zaznaczyć, że wymienione przez respondentów tytuły książek ko
respondują z potrzebą uzupełniania wiadomości z poszczególnych przedmio
tów. Fakt ten jest zresztą zbieżny z założeniami tego zestawienia, chociaż 
zakres i zasięg korzystania z tych książek jest bardzo znikomy;

— w  gromadzeniu literatury do bibliotek domowych przeważa literatura humani
styczna (68®/o LO; 30,l®/o szk. zaw.), następnie matematyczno-przyrodnicza (33®/o 
LO; 23,8«/o szk. zaw.), książki z zakresu sztuk pięknych (31,7®/o LO; 8,9®/o szk. 
zaw.) oraz o tematyce sportowej i turystycznej (20,3®/o LO; 36,9®/o szk. zaw.);

— serie wydawnicze popularnonaukowe są bardziej znane uczniom liceów ogólno
kształcących niż szkół zawodowych;
1. „Biblioteka Wiedzy Historycznej” (24®/o LO; 2,9®/o szk. zaw.)
2. „Omega” (22«/o LO; 11.5®/o szk. zaw.)
3. „Podróże” (20,5«/o LO; 22«/o szk. zaw.)
4. ceramowska (13,4®/o LO; 3,9®/o szk. zaw.)
5. „Nauka dla wszystkich” (ll,6®/o LO; 9®/o szk. zaw.)

— uczniowie klas II I  najbardziej cenią wydawnictwa:
1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich — wydawnictwo (57®/o LO; 25,7®/o szk 

zaw.)
2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe (44®/o LO; 28,3"/o szk, zaw.)
3. „Wiedza Powszechna” (49,8 LO; 20,2 szk, zaw.)
4. Wydawnictwa MON (25,7«/o LO; 21,7«/o szk. zaw.)
5. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe (24®/o LO; 12«/o szk. zaw.);

— do czasopism systematycznie czytanych przez respondentów należą: ’
1. „Fantastyka” (25,8®/o LO; 27,l®/o szk,' zaw.)
2. „Kontynenty” (22,4®/o LO; 6,5®/o szk. zaw.)
3. „Poznaj Świat” (18.9®/o LO; 12,2®/o szk. zaw.)
4. „Literatura na Swiecie” (14;,8®/o LO; 4,6®/o szk. zaw.)
5. „Bajtek” (ll,7®/o LO; 2,4®/o szk. zaw.)
6. „Problemy” (10,4®/o LO; 4,7®/o szk. saw.)
7. „Przyroda Polska” (9,0®/o LO; 5,6®/o szk, zaw.)

— uczniowie klas II I  sptematycznie czytają: ‘„Sztandar Młodych” (79,l®/» LO;
a  W r LO- ?i^o/ ” ..Życie Warszawy”
Sienników s,ię informacja o preferencji czytania
uziennikow regionalnych (najwięcej wypowiedzi).
Z powyższych wniosków wynika, że:

1) istnieje znaczna rozbieżność wiedzy ogólnej nt. wydawnictw, serii wydawniczych 
oraz czytelnictwa literatury popularnonaukowej a także gromadzenia tej litera
tury do bibliotek domowych uczniów szkoły średniej ogólnokształcącej a szkoły 
zawodowej, przy czym poziom tej wiedzy oraz czytelnictwo literatury popu
larnonaukowej tych uczniów są niskie;

2) uczniowie-respondenci z LO korzystają w większym zakresie, niezależnie od 
biblioteki szkolnej, także z bibliotek publicznych, innych bibliotek oraz więcej 
tych uczniów posiada zbiory własne niż uczniów szkół zawodowych;

3) wybrane tytuły książek z zalecanego przez MOiW — Instytut Programów Szkol
nych (W-wa 1986) zestawu w  znikomym zakresie są uczniom znane, a przez 
nauczycieli nie zalecane. Najbardziej znana przez respondentów książka (w LO) 
W. Kondrackiego „Geografia fizyczna Polski” (30,9®/o), a w szkołach zawodo
wych S. Barbaga „Geografia świata” (19,9®/o) — wskazuje na wąski zakres 
odbiorców;

4) systematyczne czytelnictwo ogólnie dostępnych czasopism popularnonaukowych 
ogranicza się do 5 wymienionych w  zestawie tytułów (25,8®/o — „Fantastyka” ; 
22,4®/o — „Kontynenty” ; 28,5®/o — „Horyzonty Techniki”). Dobór tytułów cza
sopism podyktowany był potrzebą uzyskania informacji, w  jakim stopniu ucznio
wie interesują się czasopismami popularnonaukowymi (i literackimi) bez względu. 
na wybrany przez siebie zawód czy kierunek przyszłych studiów.
Wyniki przeprowadzonego sondażu oraz wnioski z nich płynące pozwolą 

w przyszłym roku szkolnym na podjęcie, w  wybranych szkołach warszawskich, ba-
•
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dań na temat rzeczywistego czytelnictwa literatury popularnonaukowej w  cało
kształcie uwarunkowań, a tym samym na zwrócenie uwagi nauczycieli na przygoto
wanie uczniów do korzystania z pozapodręcznikowych źródeł wiedzy oraz kształ
towania u uczniów motywów i nawyków samokształcenia, jako niezbędnego ele
mentu edukacji permanentnej,
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BIBUOTEKI NASWIECIE
JANISŁAW OSIĘGŁOWSKI

OCHRONA KSIĘGOZBIORU 
W PAŃSTWOWEJ BIBLIOTECE NAUKOWEJ 

W BRNIE

Państwowa Biblioteka Naukowa (SVK) w Brnie powstała w grudniu 1953 roku 
z połączenia trzech brneńskich bibliotek: Biblioteki Uniwersyteckiej, Państwowej 
Biblioteki Technicznej i Państwowej Biblioteki Pedagogicznej, Najstarszą z nich 
była Biiblioteka Uniwersytecka, wywodząca swe dzieje z Morawskiego Towarzy
stwa Gospodarczego, które w 1808 r, dokonało pierwszych wpisów inwentarzowych 
swych książek. Biblioteka Techniczna powstała w 1900 r., a pedagogiczna w listo
padzie 1921 r. Dzisiaj stanowi jedną z najbogatszych bibliotek Czechosłowacji. Stan 
jej zasobów na dzień 31 grudnia 1988 r. 4 219 789 jednostek bibliotecznych, a w tej 
liczbie 140 000 jednostek to rękopisy i inkunabuły o przeogromnej wartości histo
rycznej Księgozbiór ten jest intensywnie wykorzystywany przez dużą liczbę czy
telników. W 1988 r. było zarejestrowanych 41708 użytkowników, a liczba tą wy
kazuje dalszą tendenęję wzrostu.
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Ogromny księgozbiór,, nieocenione 
wartości historyczne jego pokaźnej częś
ci i wreszcie znaczne nasilenie udo
stępniania wymagają dużej mobilizacji 
sił i środków w zakresie działań kon- 
serwacy j no-restauracy j nych.

Jak ukształtowała się realizacja tych 
działań w Państwowej Bibliotece Nau
kowej w Brnie? Już pobieżne zapozna
nie się z tą problematyką pozwala na 
ustalenie faktu, że ochrona księgozbio
ru realizowana jest tutaj na kilku po
lach. Największy nacisk kładzie się na 
szeroko rozumianą profilaktykę zarów
no w  zakresie przechowywania zbio
rów jak też organizacji ich udostępnia
nia. Obok tych, zmierzających do za
bezpieczenia całości księgozbioru, dzia
łań realizuje się również prace restau
racyjne przywracające uszkodzonym par
tiom zbioru bibliotecznego stan uJnoż- 
liwiający dalsze ich użytkowanie.

Podstawą wszelkich działań w  za
kresie ochrony księgozbioru są lokale 
biblioteczne. Zasadnicza działalność SVK 
w Brnie skupia się w dużym, repre
zentacyjnym gmachu przy ulicy Leni- 
novej. Ten masywny, zbudowany w  1907 
roku budynek został w  pełni przysto
sowany do zabezpieczenia księgozbioru 
przed możliwymi zagrożeniami. Tutaj 
udostępnia się i magazynuje główny 
zasób biblioteczny.

W szczególnie pieczołowity sposób za
bezpieczono magazyny przed wtargnię
ciem do nich osób niepowołanych za
równo z wnętrza biblioteki jak i z ze
wnątrz. W tym celu odizolowano maga
zynową część budynku od pomieszczeń 
przeznaczonych na pracę użytkowników,, 
a ponadto wszystkie zewnętrzne okna 
magazynowe na parterze zaopatrzone są 
w  masywne kraty. Podobnie wygląda 
zabezpieczenie przeciwpożarowe. Wszy
stkie drzwi są albo metalowe albo obi
te blachą. Wiele okien jest również za
opatrzonych w metalowe okucia. Te ha
mujące ewentualność rozprzestrzeniania 
się ognia środki zaradcze uzupełnia sy
stem hydrantów oraz gęste usytuowa
nie gaśnic proszkowych.

Na uwagę zasługuje skarbiec — tre- 
zor. Jest to niewielkie, dwukondygna
cyjne pomieszczenie usytuowane w sa
mym środku gmachu. Tutaj złożono 
110*0 rękopisów średniowiecznych, 2500 
rękopisW młodszych o ogromnej wa
dze historycznej, tutaj wreszcie spoczy
wa 1200 inkunabułów. Centralne poło
żenie tego pomieszczenia pozwala nie 
tylko na ochronę przed wtargnięciem 
z zewnątrz, ale też na pełną kontrolę 
osób tutaj przebywających. Brak okien 
chroni przed możliwością wpływu opa
dów atmosferycznych. Grube ściany, 
masywne metalowe drzwi chronią przed

pożarem. Niestety, pomieszczenie to po
siada również poważne wady. Jedna 
z nich, to znikome możliwości cyrku
lacji powietrza. Druga to usytuowanie 
go w pobliżu wę2iła cieplnego, co po
woduje temperaturę otoczenia w wyso
kości około 24 - 25°C, a niekiedy i wię
cej, i pociąga za sobą dość znaczne 
obniżenie procentowego wskaźnika w il
gotności względnej powietrza — 48®/ô  
Zbędnym byłoby tutaj przypominać, jak 
zgubny wpływ mają te czynniki na 
trwałość przechowywanych tutaj zbio
rów.

Całość pomieszczeń magazynowych 
wyposażona jest w metalowe i drew
niane regały przystosowane do ustawia
nia książek wg formatów. Ważnym dla 
zwalczania kurzu jest to, że podłogi wy
łożone są płytkami PCV pozwalający
mi na utrzymanie ich w  czystości i łat
we ścieranie. Cały magazyn główny 
wyposażony jest w termometry i hi
grometry pozwalające na stałą kontro
lę temperatury i wilgotności względnej 
powietrza.

Profilaktyczna działalność SVIv roz
ciąga się także na szereg historycznych 
księgozbiorów obejmujących około 150̂  
tysięcy jednostek bibliotecznych, na 
które składają się rękopisy, inkunabuły 
i starodruki. Większość z nich to daw
ne biblioteki klasztorne. Trzy z nich 
znajdują się w Brnie, a są to; biblio
teka augustynów zawierająca 27 0>00 to
mów, kapucynów — 70010 tomów oraz 
minorytów — 10 OiOO tomów. Inne w  
granicach Kraju Południowomorawskie- 
go to benedyktynów w Rajhrade — 
65 000 tomów, joannitów na Hradiśti 
pod Znojmem — 4500, premonstraten- 
sów w, Nove ftiśi — 16 0*00, franciszka
nów w Daćicach — 3000 i franciszka
nów w  Moravskem Tfebove — 1900 to
mów. Wymienione biblioteki klasztor
ne znajdują się w  swych dawnych po
mieszczeniach wyposażonych w  orygi
nalny sprzęt — szafy i regały. Zarów
no pomieszczenia jak i sprzęt zostały 
pieczołowicie odrestaurowane i to sta
nowi podstawę stworzenia tym księgo
zbiorom prawidłowych warunków prze
chowywania, co zresztą potwierdza stan 
zachowania złożonych tam ksiąg. W każ
dej z tych pozostających pod opieką 
SVK bibliotek zatrudnieni są bibliote
karze. którzy w  ramach swych obo
wiązków zobowiązni są do systematycz
nego czyszczenia, wietrzenia, konrolo- 
wania stanu temperatury i wilgotnoś
ci. Raz w  misiącu składają Oddziałowi 
Ochrony i Kontroli Księgozbioru raport 
ze swych czynności zawierający także 
informacje o zaistniałych zagrożeniach.

Przykładem stałego zagrożenia była 
zbyt wysoka wilgotność względna po-
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wietrzą w pomieszczeniach biblioteki 
klasztoru kapucynów w Brnie. Utrzy
mywała się ona w granicach 75®/o. Wy
raziło się to wzrostem mikroorganiz
mów. Aby zlikwidować to zagrożenie 
w  styczniu 1989 roku został tam zain
stalowany aparat do regulacji wilgot
ności względnej powietrza typu „Dan- 
therm”. W ciągu pierwszych dwóch 
miesięcy funkcjonowania urządzenia w il
gotność spadła do 65-70®/o.

Wśród profilaktycznych zabiegów 
stosowanych zarówno w  bibliotekach 
klasztornych jak i w „trezorze” księgo
zbioru głównego SVK w Brnie należy 
wymienić natłuszczanie opraw skórza
nych, zabezpieczanie księgozbioru przed 
owadami i wreszcie oczyszczanie. Na
tłuszczanie okładzin jako zabieg chro
niący przed łamaniem się skóry, jej 
kruszeniem i ścieraniem prowadzi się 
systematycznie od lat siedemdziesiątych. 
Za pomocą rozmaitych zestawów środ
ków toksycznych zabezpiecza się książ
ki i drewniane regały przed atakiem 
insektów. Wśród podstawowych czyn
ności prewencyjnych wspomnieć wy
pada sukcesywne oczyszczanie zabytko
wych tomów z kurzu i innych zanie
czyszczeń. Osiągnięcie powszechnego 
uznania dla tych zabiegów ochronnych 
wśród ogółu pracowników SVK w Brnie 
uznaje się za sukces szkoleniowy.

W miarę wzrostu liczebnego księgo
zbioru w centrali Państwowej Bibliote
ki Naukowej w Brnie zaczęło się poja
wiać nowe, bardzo poważne zagrożenie: 
brak wolnego miejsca w magazynach. 
Ta dość powszechna bolączka współ
czesnych bibliotek tutaj znalazła szczę
śliwe rozwiązanie, które już w ostat
nich latach wyraźnie poprawiło sytua
cję, a w najbliższych latach rokuje cał
kowite jej rozwiązanie. Otóż dla lite
ratury o niższym wskaźniku użytkowa
nia uzyskano w okolicach Brna po
mieszczenia składowe. Jednym z nich 
jest odległy o 75 km od centrali za
mek w Jaroslavicach, gdzie dla celów 
magazynowych wygospodarowano po
wierzchnię około 150{) m̂ . Tutaj złożo
na jest głównie literatura techniczna 
i część innych zbiorów w liczbie około 
60 0 000 tomów. W 1988 roku zakończo
no trwające od 1984 roku prace adap
tacyjne zmierzające do przystosowania 
urządzeń gospodarczych w Żerutkach 
dla złożenia w  nich księgozbioru.^ W 
tym oddalonym o 30 km od Brna obiek
cie Tiożono 400 000 woluminów. Wresz
cie od 1986 r. przystosowuje się do ma
gazynowania literatury z wszelkich dzie
dzin wiedzy pomieszczenia w oddalo
nym o 25 km od Brna zamku w  Dolni 
Kounice. Obecnie trwają prace przy
stosowujące zamek do spełnienia funk

cji magazynu bibliotecznego, co wyma
ga odpowiednich prac wzmacniających 
nośność murów i stropów przy zacho
waniu jego zabytkowego kształtu. Bi
blioteka uzyska tutaj pomieszczenia ma
gazynowe o powierzchni 2400 m̂ , a pier
wsze książki trafią tutaj jeszcze w 1989 
roku. Docelowo trafi tutaj 1,5 miliona 
woluminów. Zakończenie prac adapta
cyjnych wszystkich wspomnianych 
obiektów zdecydowanie przyczyni się̂  
do poprawy warunków przechowywania 
księgozbioru.

W SVK w  Brnie wychodzi się z za
łożenia, że w utrzymaniu księgozbioru 
w całości najważniejsza rola, obok prze
chowywania przypada organizacji udo
stępniania, Stąd też z pieczołowitością 
przygotowano czytelnie jako miejsce, 
gdzie udostępnia się najcenniejsze par
tie zbiorów. Przede wszystkim zapew
niono prawidłowe miejsce pracy czytel
nika. Wygodny, o dużej powierzchni stół' 
oraz krzesło wraz z prawidłowym 
oświetleniem mają sprzyjać spokojnej, 
długotrwałej pracy. Dyskretna kontrola 
dyżurującego bibliotekarza mającego do
bry wgląd na całą salę jest być może 
niezbyt przyjemnym, ale zawsze ko
niecznym elementem bezpieczeństwa po
wierzonych czytelnikowi materiałów.

Celem zapewnienia księgozbiorowi 
bezpieczeństwa w ramach udostępnia
nia wprowadzono szereg ograniczeń, a 
wśród nich takie, jak udostępnianie- 
tylko czytelnikom w wieku powyżej 
18 lat„ ograniczenie okresu wypożyczeń 
do 1 miesiąca czy wreszcie ilości jed
norazowo wydawanych dzieł. Całość sto
sunków pojawiających się pomiędzy 
czytelnikiem a biblioteką jest ustalona 
regulaminem. Znajomość jego treści po
twierdza czytelnik własnym podpisem 
w momencie wystawiania mu karty bi
bliotecznej.

Wśród poważniejszych problemów w  
ramach udostępniania stanowiących za
grożenie całości księgozbioru wymienia 
się nieterminowe zwroty wypożyczeń, 
zagubienia książek i wreszcie wanda
lizm polegający na wycinaniu fragmen
tów tekstu, skreślanie itp. Warto za
poznać się ze stosowanymi w  SVK w  
Brnie próbami przeciwdziałania tym' 
szkodliwym zjawiskom.

Jak już wspomniano, książki wypo^ 
życzą się na okres 1 miesiąca. Przekro
czenie tego terminu powoduje trzykrot
ne wystosowanie monitów, po czym. gdy 
okażą się one nieskuteczne, wstępuje- 
się na drogę prawną, najpierw korzy
stając z usług adwokata, potem sądu. 
Wszystkie te działania odbywają się na 
koszt niesumiennego czytelnika. Stosuje 
się ponadto karę w  postaci odmowy 
dalszego udostępniania księgozbioru.
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Nadzwyczaj dokuczliwymi były sto
sunkowo dość liczne zagubienia wypo
życzonych książek. W 1988 roku zgło
szono 526 tego rodzaju przypadków. Re
gulowanie tego rodzaju zaległości na
stępuje zróżnicowanymi drogami. W 
przypadku, gdy zagubione dzieło znaj
dowało się w zbiorze tylko w jednym 

.egzemplarzu, żąda się dostarczenia iden 
tycznego egzemplarza wraz z oprawą. 
Przy dziele wieloegzemplarzowym żąda 
się zwrotu albo identycznego egzempla
rza lub w  uzasadnionym przypadku 
ekwiwalentu finansowego obejmującego 
wielokrotność ceny książki wraz z jej 
oprawą. W trakcie załatwiania tego ro
dzaju spraw zaobserwowano, że czytel
nik po zapoznaniu się z ostro sformuło
wanymi żądaniami wspartymi odpowied
nimi prawnymi klauzulami, najczęściej 
po głębokim zastanowieniu rzekomo za
gubione dzieło ze skruchą zwraca.

Wreszcie kwestia świadomego wan
dalizmu, polegającego na kreśleniu w 
tekście różnorodnymi piórami, długopi
sami, flamastrami itp. jak i wycinanie 
większych lub mniejszych fragmentów 
udostępnianych dzieł. Wyśledzenie 
sprawcy jest bardzo trudne, a w wy
padku jego wykrycia stosuje się dra
styczne kary prawno-finansowe oraz 
odebranie prawa do korzystania z księ
gozbioru. By jednak nie ograniczać się 
wyłącznie do zakazów i nakazów sięg
nięto po inny środek profilaktyczny. 
Zainstalowano do powszechnego użytku 
kserokopiarkę. Nie spełnia ona jednak 
oczekiwań. Wspomniany rodzaj wanda
lizmu nie zmniejszył się. Bibliotekarze 
dopatrują się przyczyn tego niepowo
dzenia w zbyt wysokiej cenie kopii wy
noszącej 1.50 Kćs za jedną stronę for
matu A-4.

Ważnym składnikiem ochrony księ
gozbioru jest oprawa. SVK w  Brnie 
dysponuje własną introligatornią zatrud
niającą 5 pracowników. Dobre przygo
towanie fachowe zespołu i niezłe wypo
sażenie warsztatu, a przede wszystkim 
jego dobra organizacja sprawiają^ że 
panuje tutaj dość duża wydajność pra
cy, a gotowe okładziny cechuje znaczna 
trwałość. Aktualne możliwości produk
cyjne tego warsztatu są jednak zbyt 
małe, by podołać istniejącym potrze
bom, stąd też dość znaczną ilość ksią
żek oddaje się do 8 innych warsztatów 
rozrzuconych w wielu miastach Moraw. 
We wszystkich tych warsztatach wyko
nuje się rocznie około 18 000 opraw.

Systematyczny rozwój ilościowy księ
gozbioru, nieunikniony proces, jego nisz
czenia na skutek nie zawsze idealnych 
warunków przechowywania oraz użyt
kowania i wreszcie opieka sprawowana 
nad południowomorawskimi księgozbio

rami historycznymi wymagały zorgani
zowania, obok konserwacyjnych także 
działań restauracyjnych nad książką 
zniszczoną czy uszkodzoną. W początkach 
lat pięćdziesiątych pracował nad zbio
rami Biblioteki Uniwersyteckiej, które 
weszły potem do SVK, restaurator Fran
ciszek Jelinek. Odrestaurował on kilka
set książek z historycznych księgozbio
rów brneńskich klasztorów. Od 1 stycz
nia 1960 roku zatrudniony jest bibliote
karz Kareł Kvasnićka, któremu powie
rzono całość prac restauracyjnych. Ukoń
czył on kurs restauratorski w Państwo
wej Bibliotece CSR w Pradze. Od 1984 
roku zatrudniono pomocnika restaura
tora.

Wśród podstawowych czynności re
stauracyjnych na plan pierwszy wysu
wają się zabiegi na okładzinach ksią
żek. Przede wszystkim w miejsce okła
dzin zatraconych wykonuje się nowe, 
zachowując w miarę możności histo
ryczną ich technikę oraz wystrój. Uzu
pełnia się ubytki skóry czy pergaminu 
powlekającego oprawę, Do częstych za
biegów należą naprawy złamanych de
sek opraw rękopisów lub starodruków. 
Polegają one na wprowadzeniu do nich 
dwóch lub więcej ukształtowanych w 
formę „motylka” drewnianych wkładek 
i wyrównanie ich heblem z pozostałą 
powierzchnią. Wymienia się na nowe 
zbutwiałe tektury okładek. Spośród 
czynności wykonywanych na kartach 
książki wymienić należy takie prace, 
jak czyszczenie papieru mechanicznie 
lub chemiczne za pomocą związków 
chloru (chloramina) lub utleniaczami 
(KMn04) łącząc to częstokroć z kąpie
lami w roztworach dezynfekcyjnych. 
Ponieważ dość znaczna część historycz
nych zbiorów jest zawilgocona i rów
nocześnie zaatakowana pleśniami, czę
stym zabiegiem jest hydrofobizacja, po
legająca na chemicznym usuwaniu z 
książek nadmiaru wilgoci. Ponadto uzu
pełnia się ubytki poprzez doklejanie od
powiednich skrawków podobnego,, naj
częściej dawnego zabytkowego papieru. 
Przykładem takiego zabiegu może być 
karta tytułowa restaurowanego przez K. 
Kvasnićkę druku Das Buch der geminen 
Landshote. Mnichov 1520. Wzmacnia się 
papier przy pomocy bibułki japońskiej 
lub też nowego, produkowanego w Cze
chosłowacji materiału syntetycznego
o nazwie „Viatex” , nieco podobnego 
strukturą do cienkiej bibułki japońskiej, 
ale estetyką znacznie jej ustępującego. 
W tym celu stosuje się także szyfon. 
Ważnym i niezbędnym elementem pra
cy restauratorów jest wykonywanie we 
własnym zakresie niezbędnych papie
rów kolorowanych do okładzin oraz 
wyklejek. W wykonanych pracach ude

32



rza ich solidność, czystość i estetyka, 
ale niekiedy rzuca się w oczy daleko, 
lub być może zbyt daleko posunięta 
oszczędność materiałów, np. skóry i per
gaminu w okładzinach.

Do nadzwyczaj ciekawych i owoc
nych czynności wykonywanych we 
współdziałaniu z Oddziałem Starych 
Druków należą, prowadzone na mar
ginesie prac restauracyjnych,, badania 
nad fragmentami dawnych druków za
chowanych jako makulatura we wnę
trzach zabytkowych opraw książkowych. 
Po umiejętnym wyjęciu sklejonych 
warstw papieru, służących dawnemu 
introligatorowi jako tektura usztywnia
jąca okładkę, rozkleja się je na poje
dyncze karty, oczyszcza i przygotowuje 
do badań bibliologicznych. W ten spo
sób następuje przyrost ilościowy nie
zwykle cennych druków, dotąd zupeł
nie nieznanych badaczom. Przykładem 
takiego unikatu jest pierwodruk kalen
darza na rok 1488,, wydrukowany w 
Brnie„ a znaleziony w jednej z okła
dek księgozbioru brneńskich kapucy
nów. Zachowała się tylko górna część 
tego jednokartkowego kalendarza,, nie
mniej znalezisko to wzbogaciło wiedzę
o najwcześniejszym etapie rozwoju dru
karstwa na Morawach.

Jedną z większych, imponujących 
kompleksowych prac było poddanie re
stauracji całego, liczącego 27 OOfl tomów 
księgozbioru • brneńskich augustynów. 
Dla przeprowadzenia takiej akcji wy
korzystano okazję, że cała zabytkowa 
sala tej historycznej biblioteki poddana

została również pracom restauracyjnym,, 
i na ten okres cały księgozbiór prze
transportowano do warsztatu restaura
cji książki SVK. Książki poddano za
biegom oczyszczania, naprawiano drob
niejsze uszkodzenia. Wielokrotnie napo
tykano znaczne zawilgocenie oraz ataki 
mikroorganizmów. Te tomy poddano 
procesom hydrofobizacji. W ten sposób 
udało się zabezpieczyć przed grożącą 
„czerwoną zarazą”, która objęłaby cały 
księgozbiór. Wszystkie skórzane oprawy 
zostały natłuszczone.

Niestety, zabrakło środków i możli
wości zatrudnienia odpowiedniej liczby 
fachowców, by takim samym zabiegom 
poddać pozostałe, będące pod opieką 
SVK, historyczne księgozbiory.

Sprawy restauracji książki w  SVK 
w Brnie nie ograniczają się do murów 
biblioteki. W miarę możności informuje 
się o nich społeczeństwo. Służą temu 
możliwości jakie stwarza miejscowa pra
są, własne pismo i wreszcie wystawy 
i seminaria. W 1980 roku w muzeum 
w Daćicach zorganizowana została wy 
stawa ilustrująca dorobek restauracyj
ny Karela Kvasnicki. W maju 1989 r. 
zostało zorganizowane międzynarodowe 
seminarium nt. Ochrony zbiorów biblio
tecznych. Na tym spotkaniu dwa refe
raty (J. Kubićek i V. Jelinkova) zapre
zentowały aktualny stan i problemy 
konserwacji i restauracji książki w 
SVK, a następnie restaurator K. Kva- 
snićka przedstawił uczestnikom semina-  ̂
rium swój dorobek ilustrujący blisko 
trzydziestoletnie doświadczenia.

BIBLIOTEKI I ZABYTKI

JAN ANTOŚ, KAZIMIERZ WILIIŚfSKI

ZBIORY MUZEALNE PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI 
WOJEWÓDZKIEJ IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO

W  ŁODZI

Od 6 lat funkcjonuje w  ramach Pe
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi
— Wydział Zbiorów Specjalnych, po
wszechnie uznawany przez nauczycieli 
za Muzeum Oświaty. Od momentu swe
go powstania gromadzi, inwentaryzuje,

opracowuje, udostępnia,, eksponuje i kon
serwuje zbiory traktujące o przeszłości 
łódzkiej oświaty. Do chwili obecnej zdo
łano pozyskać m.in. wiele materiałów 
w formie odznaczeń, dyplomów, legi
tymacji, różnorodnych druków i świa
dectw szkolnych, opracowań nie publi
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kowanych i dokumentacji personalnej, 
dotyczących zasłużonych osób zajmu
jących się działalnością oświatowo-wy
chowawczą.

Zebrano również pokaźną ilość doku
mentów obrazujących pracę szkół i in
nych placówek oświatowo-wychowaw
czych, np. kroniki szkolne,> księgi i zdję
cia pamiątkowe, biuletyny i jedno
dniówki szkolne, akty erekcyjne placó
wek, dzienniki lekcyjne, różnorakie pro
tokóły, zeszyty uczniowskie, oryginały
i kserokopie wielu wytycznych, rozpo
rządzeń, obwieszczeń, ogłoszeń wyda
wanych przez urzędy administracyjne 
od połowy X IX  wieku.

Zgromadzono nadto ciekawe egzem
plarze dawnego sprzętu i pomocy nau
kowych do różnych przedmiotów nau
czania oraz unikalne już przybory szkol
ne. Wiele interesujących zespołów akt 
przekazał Zarząd Okręgu Związku Nau
czycielstwa Polskiego oraz inne organi
zacje współpracujące od lat z łódzkimi 
placówkami oświatowymi.

W rezultacie rozlicznych starań i za
biegów wymieniona jednostka muzealna 
może już dziś poszczycić się posiada
niem: 150 biogramów zasłużonych łódz
kich nauczycieli i działaczy oświato
wych,, 58 wspomnień nauczycieli ucze
stniczących w tajnym nauczaniu, 43 
wspomnień uczniów tajnego nauczania, 
•91 pamiętników nauczycielskich lub ucz
niowskich, 285 eksponatów w  postaci 
starego sprzętu lub pomocy naukowych, 
zbiorów ikonograficznych itp.

Równocześnie opracowuje się prze
kazane materiały traktujące o historii 
poszczególnych szkół lub o lokalnych 
problemach oświatowych, które miały 
miejsce w  przeszłości. Systematycznie 
sporządza się rejestry eksponatów zgro
madzonych w  szkolnych izbach pamięci 
w  łódzkich placówkach oświatowych, 
ewidencję materiałów archiwalnych do
tyczących szkolnictwa łódzkiego od po
łowy X IX  w., wykazy grobów wybit
nych nauczycieli (zdjęcia, plany cmen- 

;tarzy, materiały biograficzne) oraz kom- 
ipletuje się prace magisterskie i dyplo

mowe (niepublikowane z zakresu pro
blematyki łódzkiej oświaty). ‘

Do bardzo cennych zbiorów należy 
niewątpliwie zaliczyć 39 sztandarów 
szkolnych. Najstarszy z nich został 
ufundowany w 1916 r., a najmłodszy 
w 1968 roku, przy czym 17 pochodzi 
z okresu międzywojennego, a 21 z okre
su Polski Ludowej. Na całość tejże ko
lekcji składa się 16 sztandarów szkół 
podstawowych, 20 ze szkól ponadpod
stawowych (gimnazja, licea, technika),
2 ze zlikwidowanych Studiów Nauczy
cielskich i 1 Zarządu Okręgu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi. Wy
mienione sztandary w zdecydowanej 
większości charakteryzują się niezwykle 
starannym wykonaniem, bogactwem ko
lorystyki i ornamentacji, a na ich pła
tach zawarte są niezmiennie silne ak
centy patriotyczne, religijne,, moralne 
oraz inne związane z konkretnym ty
pem szkoły. Część sztandarów z okre
su międzywojennego na skutek nie
właściwego przechowywania (szczególnie 
w latach okupacji hitlerowskiej) uległa 
procesowi pewnego uszkodzenia i w 
związku z tym wymaga troskliwej kon
serwacji. W okresie ostatnich trzech lat 
cztery najbardziej zniszczone sztandary 
poddano pełnej renowacji, a pozostałe 
w  miarę otrzymanych kredytów będą 
systematycznie poddawanie wymaganym 
zabiegom w Pracowni Konserwacji Tka
nin w  Łodzi.

Wydział Zbiorów Specjalnych (Mu
zeum Oświaty) udziela porad i pomocy 
pracownikom szkół w  zakresie groma
dzenia, opracowywania i przekazywania 
zbiorów oraz udostępnia zbiory do prac 
naukowo-badawczych.

Wydział dysponuje obszerną salą 
ekspozycyjną, pracownią archiwalno-do- 
kumentacyjną i trzema pomieszczenia
mi magazynowymi. W sali ekspozycyj
nej codziennie (z wyjątkiem sobót i dni 
świątecznych) w  godzinach - 140° 
czynna jest wystawa o zmieniającej się 
tematyce oświatowej, która stale cieszy 
się zainteresowaniem ze strony nauczy
cieli. uczniów i studentów.



ZBIGNIEW DERFERT

RÓŻNE FORMY PRACY BIBLIOTEK 
TECHNICZNYCH

W bibliotekach technicznych stołecz
nego województwa warszawskiego moż
na spotkać różne rodzaje publikatorów. 
Przykładem może być Branżowy Ośro
dek Informacji Naukowej^ Technicznej 
i Ekonomicznej Przemysłowego Instytu
tu Maszyn Budowlanych w Kobyłce k. 
Warszawy. Biblioteka Instytutu prezen
tuje rzadko spotykaną specjalność^ pro
wadzi bowiem zbiory prospektów, ofert 
handlowych, folderów^ programów i pro
pozycji firmowych. Ich prowadzeniem 
zajmuje się z wielką pieczołowitością 
Grażyna Procjalo. Warto podkreślić, że 
zakład otrzymuje je bezpłatnie, wprost 
z wybranych zakładów produkcyjnych 
na podstawie uprzednio wysłanych kart 
serwisowych. Załączane one są do więk
szości zachodnio-europejskich czasopism 
fachowych. Projektodawcami kart, a za
razem ich odbiorcami są firmy zain
teresowane popularyzacją swoich wy
robów. Warunkiem otrzymania prospek
tu jest wypełnienie odpowiednich ru
bryk karty serwisowej. Odbiorca prag
nie w  ten sposób dowiedzieć się, w ja 
kich warunkach gospodaruje jgu o po
dobnym profilu produkcyjnym w in
nym kraju. Dlatego w karcie serwiso
wej wpisuje się w  odpowiednich kwa
dracikach słowo ,.yes” lub „no” (w 
przypadku ankiety wydanej w  języku 
angielskim). A  mowa jest m.in. o spe
cjalności zawodowej, charakterze firmy 
(górnictwo, przemysł, budownictwo itp.), 
symbolach administracji,, telefonizacji, 
możliwościach elektronizacji, o księgo
zbiorze fachowym i in. Bliżej zaintere
sowanych tym zagadnieniem odsyłamy 
do biblioteki w  Kobyłce.

Zdarza się, że na określony temat 
biblioteka PIMB dostaje kilkanaście lub 
kilkadziesiąt odpowiedzi. Każda z nich 
zawiera różne wielkości. Większa re
prezentacja danych liczbowych stanowi 
wspaniały materiał porównawczy dla 
specjalistów technologów czy konstruk
torów.. którzy mogą stąd wysunąć od
powiednie wnioski. Naukowcy i tech
nicy otrzymują w  ten sposób obraz no
wej techniki. Ułatwia to wszelkie po
czynania przy konstruowaniu nowych 
urządzeń. Tak oto powstaje zbiór ..pro
filowy” na wyłączne potrzeby Instytu
tu. Uzyskane materiały odzwierciedlają

trendy w technice światowej. Np. w 
Kobyłce wśród 8 tysięcy dokumentów 
handlowych, znaczna część dotyczy fa
bryk podnośników, żurawi i tym po
dobnych urządzeń technicznych. Stąd 
wynalazcy z Kobyłki śledzą tendencje 
modernizacji w danej dziedzińie prze
mysłu na świecie. Doc. dr Władysław 
Bortkiewicz, specjalista w  zakresie hy
drauliki,, pełni jednocześnie funkcję do
radcy technicznego. Posiadając rozezna
nie w zagranicznej produkcji wybra
nych maszyn budowlanych sugeruje 
wynalazcom i racjonalizatorom właści
wy kierunek poczynań technicznych. 
Oto konkretna korzyść z działalności 
biblioteki w  dużym zakładzie produk
cyjnym.

Namawiamy zakładowe biblioteki 
techniczne większych zakładów przemy
słowych do zapoznania się z taką for
mą zdobywania bezpłatnych materia
łów, często bardziej przydatnych od 
niejednego podręcznika. PIMB dysponu
je zbiorem 14 OOO woluminów zarówno 
książek, jak i roczników czasopism. 
Z tego bogactwa korzysta niemal 40a 
czytelników, głównie pracowników nau- 
kowo-technicznych, wynalazców i racjo
nalizatorów. Ponadto Instytut wydaje 
w  każdym miesiącu „Informację Eks
presową” wg trzynastu grup tematycz
nych i co dwa miesiące „Przegląd Do
kumentacyjny Maszyn Budowlanych”.

Dla odmiany, Biblioteka Branżowe
go Ośrodka Informacji Technicznej 
i Ekonomicznej Przemysłu Betonów 
j.CEBET” w  Warszawie współpracuje 
z różnymi przedsiębiorstwami. Na ży
czenie twórców zakładu wypożycza z in
nych jgu poszukiwane książki fachowe. 
Specjalnością biblioteki są tłumaczenia 
artykułów specjalistycznych w  czasopi
smach zagranicznych. Od 1984 r. współ
pracuje ona z systemem SINTOB,. obo
wiązującym w RWPG.

Natomiast w  Zakładach Mechanicz
nych „URSUS” część najchętniej oglą
danych katalogów i instrukcji oraz nie
które opracowania techniczne wj-^daje 
się w  formie zminimalizowanej na mi- 
krofiszach. Polega to na zmniejszeniu 
obrazu dokumentów o 21 razy. Po
mniejszenie to umożliwia wprowadzenie
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na jednej mikrofiszy formatu A-5 aż 
72 strony mniejszego rozmiaru.

Stąd wniosek, że dobrze zorganizo
wane biblioteki techniczne prowadzą 
ciekawe formy pracy. Duża w  tym za
sługa pracowników biblioteki. Powinni 
oni ściśle współpracować z zakładowym 
klubem techniki i racjonalizacji oraz 
kołami NOT, jeśli takowe istnieją na 
terenie zakładu. Byłoby pożądane, aby

na pracQ bibliotek technicznych bardziej 
przychylnym okiem patrzyły Wojewódz
kie Kluby Techniki i Racjonalizacji. 
Ciekawe, czy jest w  kraju WKTiR, 
który orientuje sią, ile takich placówek 
znajduje się na terenie jego oddziały
wania? Zachęcamy biblioteki technicz
ne do nawiązania bliższej współpracy 
z Wojewódzkimi Klubami Techniki i Ra
cjonalizacji.

0
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PRZEGLĄD 
PIŚMIENNICTWA

FRANCISZEK CZAJKOWSKI 
Toruń

BBC - DLA NIEWIDOMYCH
(Omówienie książki: In  the Touch: 1988 Handbook: BBC Radio 4’s guide to Ser
vices for visually handicapped people pod red. Margared Ford, Thena Heshel.

— London BBC Radio 4 by Broadcasting Support Services, 1988)

Od 1961 roku w  każdy wtorek wie
czorem o godz. 2115 na falach ogólno
krajowego IV  programu BBC usłyszeć 
można niezwykle interesująco redago
waną audycję „In Touch” („Dotykiem” ) 
adresowaną do niewidomych i innych 
słuchaczy zainteresowanych tematem. 
Opracowaniem jej zajmuje się ambitny 
zespół niewidomych dziennikarzy radio
wych i prasowych. Z iście angielską 
dokładnością podawane są porady prak
tyczne i informacje dotyczące np. po
mocy audiowizualnych i elektronicz
nych usprawniających orientację prze
strzenną, widzenie, czytanie. Wiele uwa
gi zajmuje też temat porad prawnych,

życia codziennego,, zachowania się w  
domu, na ulicy i w pracy. Mocną stro
ną programu są żywe i bezpośrednie 
kontakty ze słuchaczami oraz załatwia
nie przez dziennikarzy wielu spraw in
terwencyjnych i trudnych. Często moż
nâ  też usłyszeć komunikaty tej treści: 
Jeśli ty, albo ktoś z twoich znajomych 
posiada kłopoty z widzeniem, z poko
nywaniem codziennych spraw życio
wych, nie może czytać książek lub ga
zet, wypełnić kwestionariusza albo cze
ku, nakręcić właściwego numeru tele
fonicznego, przygotować filiżanki her
baty, rozpoznać twarzy, przekroczyć 
bezpiecznie ulicy — niech nawiąże kon
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takty z programem ,Jn Touch”. Jest to 
łatwe,, bowiem w dniu nadawania audy
cji przez dwie godziny dla odbiorców 
udostępniony jest telefon. Z programem 
współpracuje wiele instytucji i osób,, 
gdyż zespół redakcyjny zakłada^ że 
u źródło wienie problematyki i jej na
głaśnianie jest nie tylko — jak to pod
kreślają liderzy programu Tłiena Hesłiel 
i Margaret Ford — zwykłym wypeł
nieniem obowiązków służbowyct;, ale 
istotnym atrybutem ludzkiego ducłia. 
Tó humanistyczne nastawienie jest istot
ne i decyduje o wielu sukcesach, zwa
żywszy fakt, że do rejestru niewido
mych w  Wielkiej Brytanii dopisywa
nych jest corocznie ok. 12 tysięcy no
wych nazwisk. Wielu z nich urodziło 
się na przełomie wieku i im należy 
wykazywać szczególną pomoc,, przyja
cielskie wsparcie.

Popularyzowaniu treści audycji 
i praktycznych wskazówek służy biu
letyn wydawany kwartalnie, a dostęp
ny nieodpłatnie w  druku, brajlu, piś
mie moonowskim i na taśmach. Ponadto 
nakładem .,Jn Touch” wydano kilka 
praktycznych poradników dla chorych 
na kataraktę („In Touch with Cata
racts”), związanych z przekazem wska
zówek jak adaptować dom i zorganizo
wać życie w  sposób odpowiadający wa
runkom inwalidztwa.

Najcenniejszym jednak wydawnic
twem wydaje się być wszechstronny 
poradnik ,Jn the Touch”, publikowany 
co roku, również w  czterech wersjach, 
podobnie zresztą jak biuletyn. Ta dość 
obszerna książka, licząca prawie czte
rysta stron z wieloma ilustracjami, zo
stała sprezentowana piszącemu tę infor
mację przez Margaret Ford, jedną ze 
współredaktorek, z prośbą o spopulary
zowanie jej w  środowisku niewidomych 
i bibliotekarzy. Publikacja w stosunku 
do poprzednich została poszerzona o roz
dział omawiający najnowsze urządzenia 
elektroniczne i techniczne zezwalające 
m.in. niewidomym prowadzić w domu 
operacje rachunkowe,, czytać teksty 
przy pomocy syntetyzatora głosu, wy
szukiwać numery telefoniczne,, korzy
stać ze specjalnie opracowanych pro
gramów komputerowych. Obok tego roz
działu kilkanaście pozostałych zawiera 
treści dotyczące tego, jak pomóc nie
widomym, jak zorganizować codzienne 
życie (dbanie o własny wygląd, prace 
domowe, zakupy, utrzymywanie kontak
tów, załatwianie spraw finansowych) 
jak widzieć lepiej, jak w sposób właś
ciwy spędzać wolny czas (czynne i bier
ne uczestnictwo w  sztuce, gry rozryw
kowe, ogrodnictwo, robótki reczne, mu
zyka, wyścigi, sporty rowerowe). Dużo 
uwagi poświęcono charakterystyce sa

mego inwalidztwa z wyszczególnieniem 
ślepoty,, niedowidzenia i częściowego 
widzenia. Przytoczono podstawowe do
kumenty prawne regulujące usługi i po
moc niepełnosprawnym wzrokowo. Scha
rakteryzowano instytucje i związki ogól
nokrajowe oraz regionalne jednoczące 
niewidomych i udzielające im właści
wej pomocy. Nas przede wszystkim in
teresuje rozdział 10 pt.: „Czytanie i pi
sanie" (Reading and Writing). Imponu
jąco wypada informacja o bogatym ze
stawie tytułów książek drukowanych 
dużą czcionką. Tak' np. w  jednej z naj
bardziej znanych w świecie serii „Ulver- 
scroft Large-Print Books” ukazało się 
około 2 tys. tytułów. Podobnie bogato 
prezentuje się zestaw książek religij
nych i modlitewników. Kompletną li
stę tych książek otrzymać można w 
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Angiel
skich, które ostatnio coraz mocniej 
akcentuje potrzeby czytelnicze osób nie
pełnosprawnych. Stowarzyszenie wyda
je np.' ulotki ,.Czy możesz to czytać” , 
,JVTateriały dla niepełnosprawnych wzro
kowo”. Zabiega też ono o właściwe za
opatrzenie bibliotek, głównie publicz
nych w  wydawnictwa drukowane dużą 
czcionką. Z prowadzonych badań wy
nika, że za mało się drukuje literatury 
niebeletry stycznej, a niektóre z tego 
typu książek są zbyt ciężkie,, do wypo
życzenia ich do domu, zwłaszcza przez 
ludzi starszych. W tym kontekście uza
sadniony jest trend do organizowania 
małych zestawów książek lokalizowa
nych w  różnych typach instytucji dla 
osób starszych, domach dziennego po
bytu, czy przy klubach seniora.

Upowszechnianiu czytelnictwa wśród 
niewidomych służą materiały biblio
teczne drukowane systemem brajla oraz 
tłoczone metodą opracowaną w roku 
1847 przez dr. Williama Moon’a. O tym 
jak poznać alfabet tłoczony i przy
swoić czytanie przy jego pomocy in
formuje wiele poradników, specjalistycz
nych ośrodków i bibliotek, których adre
sy ■ podaje wydawnictwo. Z bardziej in
teresujących pomocy do czytania tek- 
st-ów wymienić należy komputer ,.,The 
Kurzweil reading machine” (KRM) 
przetwarzający drukowane materiały 
na mowę synetyczną, Optacon zmienia
jący obraz drukowanych liter czy sym
boli na formę dotykową oraz typowy 
powiększalnik telewizyjny powiększają
cy obraz do kilkudziesięciu razy. Ostat
nio udostępniane są niewidomym różne 
typy urządzeń i maszyn służących pi
saniu, tak np. Speakwritter 200'Q pod
łączony do standardowej maszyny do 
pisania Brother A X  lub CE Series ze
zwala na odczytywanie tekstów ma
szynowych przy pomocy zamiany ich
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w słyszalne słowa. Dotycłiczas urządze
nia te są drogie, a koszt icli sięga na
wet tysiąca funtów. Istnieje też kilka 
typów maszyn do pisania ,Jarge print” 
oraz bogaty zestaw magnetofonów do 
odtwarzania dwu i czterościeżkowego 
zapisu, przy pomocy którego nagrywa
ne są teksty książek 1 mówionycti cza
sopism.

Jedną z form sprzyjających rehabi
litacji i właściwemu wykorzystywaniu 
czasu wolnego jest pisanie. A  trzeba 
dodać, że w Wielkiej Brytanii żyje 
ponad sto osób niewidomych zajmują
cych się twórczością literacką. Są oni 
zrzeszeni w  .,A Blind Authors’ Asso
ciation” — stowarzyszeniu, które ufor
mowało się w 1983 r. i służy im po

mocą. Wydaje swój kwartalnik (udo
stępniany również na taśmie) zamiesz
czający artykuły, krótkie opowiadania, 
sztuki, seriale telewizyjne i filmowe.

W omawianym poradniku ,Jn the 
Touch” zamieszczono listę miejscowości, 
w których funkcjonują instytucje i sto
warzyszenia inwalidzkie oraz poradnie, 
gdzie wypożyczyć można różnego ro
dzaju pomoce i zasięgnąć praktycznych 
porad. Znaleźć też można wykaz adre
sów wielu ośrodków, bibliotek, redakcji 
właściwych czasopism, wydawców ksią
żek brajlowskich i mówionych, specja
listycznych poradni lekarskich. Całość 
pracy kończy indeks i próbki pisma 
drukowanego dużą czcionką o różnej 
\vielkości.

Franciszek CZAJKOWSKI 
Toruń

BIBLIOTERAPIA KLINICZNA 
I ROZWOJOWA

(Omówienie książki „Reading Therapy” pod red. J. M. Ciarkę i E. Bostle, The 
Library Association,, London 1988)

Od szeregu już lat w  programach 
konferencji opracowywanych przez 
IFLA  uwzględniany jest jeden dzień 
przeznaczony na wycieczki studyjne do 
bibliotek, ośrodków informacji, obiek
tów historycznych i kulturalnych. Tak 
było również i w  roku 1987 podczas 
Kongresu IFLA  w Brighton. Uczestni
kom zainteresowanym problematyką 
obsługi bibliotecznej osób chorych i nie
pełnosprawnych umożliwiono zwiedza
nie biblioteki szpitalnej St. Thomas’ 
Hospital, lecznicy p ponad 850-letniej 
tradycji, usytuowanej w  centrum Lon
dynu, tuż nad Tamizą. Pracami znanej 
szeroko w  świecie Biblioteki kieruje 
Jean M. Clarke, osoba z długoletnim 
stażem i o dużych zasługach dla Sekcji 
Bibliotek Szpitalnych IFLA. Z jej ini

cjatywy opracowano „Guidelines for 
Libraries Serving Hospital Patients and 
Disabled People in the Community” — 
poradnik zawierający standardy odnoś
nie funkcjonowania i działalności bi
bliotek w zakładach zdrowotnych. W ro
ku ubiegłym Stowarzyszenie Bibliote
karzy Angielskich wydało niezwykle 
wartościową publikację „Terapia po
przez czytanie” (Reading Therapy), któ
rej redakcją, przygotowaniem okolicz
nościowego wstępu i jednego z rozdzia
łów omawiających terminologię zwią
zaną z biblioterapią i krótką historią 
zagadnienia zajęła się wspomniana już 
J. M. Clarke przy współpracy E. Bostle.

Wymienioną książkę, z której cał
kowity dochód przeznaczono na zaspo
kajanie celów spc^ecznych, dedykowa-
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no nieżyjącej już Wylvii Partington, 
animatorce ruchu biblioterapeutyczne- 
go w  Anglii i w  obrębie IFLA. To 
właśnie z jej inicjatywy w obrębie Bry
tyjskiej organizacji bibliotekarskiej 
utworzono specjalistyczny zespół — Re
ading Tłierapy Group ^ uprof iłowany 
na promocję czytelnictwa cłiorycti i roz
wój pogłębionycli form terapii przy po
mocy literatury i środków audiowizual
nych. W zespole tym, obok biblioteka
rzy, istotne funkcje spełniają również 
psychoterapeuci, psychologowie klinicz
ni,pracownicy socjalni, terapeuci zaję
ciowi, a nawet i poeci,, dla których 
kontakty terapeutyczne są niejednokrot
nie werjrfikacją ich talentu i humani
stycznym sprawdzianem twórczego do
robku.

Ze wspomnień poświęconych W. Par
tington, tworzących pierwszą część oma
wianej pracy, a napisanych przez gro
no jej najbliższych przyjaciół, współ
pracowników i wychowanków, będących 
najczęściej autorami kolejnych, trzyna
stu rozdziałów książki, wyłania się obraz 
dojrzałego w pełni człowieka, wielkie
go pedagoga i bibliotekarza, osoby 
uwrażliwionej na potrzeby. czytelnicze 
pacjentów i personelu medycznego.

Co zadecydowało o sukcesie osobi
stym i zawodowym tej bibliotekarki? 
Przede wszystkim jej niezwykła oso
bowość, duża wiedza o pacjentach, roz
legła i pogłębiona znajomość literatu
ry, entuzjazm w działalności, umiejęt
ność współpracy z personelem medycz
nym, talent pedagogiczny wykazywany 
podczas zajęć ze studentami biblioteko
znawstwa, odbywającymi praktyki w 
bibliotece Szpitala Królowej Elżbiety II 
w Londynie, gdzie właśnie przez długie 
lata pracowała Partington.

W pierwszym rozdziale: ^.Terapia 
czytelnicza” — jej zarys i rozwój w 
Wielkiej Brytanii” J. M. Clarke ^zwraca 
uwagę, na to, że amerykański termin 
„biblioterapia” („Bibliotherapy”) według 
Międzynarodowego Słownika Webstera 
oznacza „stosowanie wyselekcjonowa
nych materiałów czytelniczych jako 
środków wspierających proces terapeu
tyczny w medycynie i psychiatrii, albo; 
pomoc w rozwiązywaniu osobistych pro
blemów poprzez ukierunkowane czyta
nie” . Zbliżone pojęcie przytacza autorka 
kilku publikacji przedmiotowych — 
Rhea Joyce Rubin. Według niej, biblio- 
terapia jest to; ..program działalności 
oparty na wzajemnych procesach me
diów (literatury, pomocy audiowizual

nych — F.Cz.) i ludzi, którzy ich do-- 
świadczają”.

W Anglii i Szkocji już w X IX  w.. 
wykorzystywano książki jako pomoc w 
leczeniu pacjentów, zwłaszcza w  szpita
lach dla umysłowo chorych. W latacłi 
trzydziestych X X  wieku biblioteki pu
bliczne zainteresowały się problemem,, 
a Stowarzyszenie Bibliotekarzy wpro
wadziło ten temat do programów kon
ferencji i szkoleń. Siedząc historię pro
blemu należy odnotować z dużą saty
sfakcją, że temat ten podejmowany był 
nie tylko przez bibliotekarzy,, ale i pro
fesjonalistów z medycyny, psychologii, 
nauk socjalnych. Podobnie jest i dzis_

Potwierdzeniem tego może być cho
ciażby część publikacji poświęcona kon
cepcji ,3eading Therapy” i jej społecz
nym uwarunkowaniom napisana przez, 
pracownika socjalnego — M. Howie.- 
A.utorka wywodzi i uzasadnia interdy
scyplinarny charakter terapii czytelni
czej i jej zastosowanie w klinikach, 
szpitalach, instytucjach socjalnych, szko
łach. W tym kontekście terapia czytel
nicza oznacza wykorzystywanie litera
tury i audiowizualnych materiałów- 
przez odpowiednio przygotowanego pra
cownika w celu wyzwalania terapeu
tycznej działalności, zazwyczaj przy po
mocy sterowanej dyskusji, rozmów.. 
Wspomniana działalność sprzyja rozwo
jowi osobowości człowieka. Autorka za
uważa, że chociaż „terapia” pochodzi 
od greckiego słowa „leczyć” to jednak 
,.terapia poprzez czytanie” nie odwołuje 
się zasadniczo do leczenia, a raczej do- 
pewnego naświetlania życiowych pro
blemów i promowania wglądu (inside). 
W tym ujęciu zbliża się do psycholo
gicznych koncepcji Maslowa optujących 
za samorozwojem, samorealizacją, o=ip- 
ganiem dojrzałości emocjonalnej, roz
wijaniem aktywności życiowej,, w  tym 
i kulturalnej. Biblioterapia więc w 
swoim aspekcie humanistycznym wspól
nie z innymi dziedzinami terapii jak; 
psychodrama, muzyka, taniec itd. zmie
rza do kształtowania osobowości i roz
wiązywania trudnych problemów towa
rzyszących nie tylko chorobie, inwa- 
lidztv/u, nałogowi, ale i również życiu..

Z przytoczonych określeń wyłaniają 
się niejako dwa kierunki pojmowania 
,.terapii poprzez czytanie” ;
1. Terapia kliniczna (Clinical Reading

Therapy).
2, Terapia rozwojowa (Developmental’

Reading Therapy).
Pierwsza z nich oznacza sposób in

» Wydaje on kwartalny Biuletyn, Beading Therapy Sub — Group, Newsletter, którego * 
kserokopię otrzymuje nieodpłatnie Sekcja Czytelnictwa Chorych ł Niepełnosprawnych ZO SBP.
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terwencji polegającej na pomocy udzie
lanej najczęściej przez psychoterapeutę 
lub psychologa osobom (pacjentom) ma
jącym poważne kłopoty z emocjonalny
mi lub behawioralnymi problemami. 
Druga zaś bazuje na wykorzystywanivi 
literatury (środków audiowizualnych) w

- celu rozwiązywania zwykłych proble
mów występujących w  życiu człowieka. 
Istotę poszczególnych ujęć oraz różni
cę w  pojmowaniu „terapii klinicznej”
i „rozwojowej” naświetla spojrzenie na 
ten temat od strony pacjenta (klienta), 
instytucji, prowadzącego terapię, celów, 
materiałów i technik stosowanych w 
procesie terapeutycznym.
Różnice dadzą się sprowadzić do na
stępujących punktów:

-a) w terapii klinicznej uczestnikami są 
osoby np. z zaburzenia emocjonal
nymi, pychicznie chorzy, uzależnie
ni, zaś w  rozwojowej — pacjenci 
szpitali ogólnych, osoby zdrowe ale 
mające np, kłopoty związane z doj
rzewaniem, postępującym procesem 
starości,

■ b) terapię kliniczną stosuje się w  in
stytucjach tego rodzaju, jak: szpital 
psychiatryczny, centrum leczenia uza
leżnień, poradnia dla dzieci trud
nych, zaś rozwojową — w domach 
dziennego pobytu, domach pomocy 
społecznej, szkołach, bibliotekach.

"C) terapeutą (liderem) w  terapii kli
nicznej jest lekarz, psycholog,, pra
cownik socjalny,, w  rozwojowej — 

* nauczyciel, bibliotekarz, również pra
cownik socjalny, n 

-d) celem terapii klinicznej jest „wgląd” 
poznanie siebie zmierzające w 

kierunku zmiany postaw i zachowań 
wzbogacenia jakości życia; w  terapii 
rozwojowej — pełniejsze poznanie 
swoich problemów, rozwój osobowoś
ci, wzbogacenie jakości życia.

«e) materiały i techniki stosowane w 
obydwu rodzajach terapii są wspól
ne i sprowadzają się do wykorzy
stywania literatury i innych środ
ków audiowizualnych, stosowania w 
jak najszerszym wymiarze dyskusji
i rozm W  polegających głównie na 
wysłuchiwaniu pacjentów (klientów). 
W procesie biblioterapii można wy-

• różnić sześć etapów:
— czytanie (oglądanie lub słuchanie),
— identyfikację z bohaterem lub sy

tuacją,
- — przeżycie wywołane czytaniem, słu

chaniem lub oglądaniem,,
- — katharsis — swoiste oczyszczenie, 

psychiczna ulga, odreagowanie na
pięcia psychicznego,,

----wgląd poprzez własne rozpracowanie
problemu z pomocą literatury lub 
lidera.

— zmiana w postawach lub zewnętrz
nym zachowaniu (obniżenie lęku, 
zmniejszenie agresji, akceptacja in
walidztwa itd.).
Kolejne rozdziały książki dużo uwa

gi poświęcają charakterystyce poszcze
gólnych etapów. I tak A. Quarre, psy
cholog kliniczny, omawia interesująco 
rolę sterowanego czytania w  psycho
terapii behawioralnej, zaś S. Hunt, rów
nież psycholog, uwypukla pozytywne 
znaczenie literatury z gatunku porad
ników i sfery psychologiczno-filozoficz- 
nej. W dalszej kolejności dwa rozdziały 
autorstwa M. R. Marshal i J. Rodin 
poświęcono ,.,specjalnym materiałom 
czytelniczym dla dzieci niepełnospraw
nych” oraz wyłożeniu problemu „w ja
ki sposób książki mogą pomóc dzie
ciom w  przełamywaniu obaw przed 
szpitalem”.

Z kolei charakterystyką krańcowo 
innej grupy wiekowej i ukazaniem roli 
literatury w  życiu osób starszych zaj
muje się M. Skelton-Robiiison, dr nauk 
filozoficznych i psychologicznych. Przy
tacza on rezultaty badań prowdzonych 
w tym Uakresie przez Departament 
Zdrowia i Ubezpieczenia Społecznego, 
Wynika z nich, że około 20l®/o mężczyzn
i 30®/o kobiet w  wieku starszym czyta 
książki, zaś około 80®/o interesuje się 
czytelnictwem gazet. Ostatnio w  Wiel
kiej Brytanii modna jest tzw, „terapia 
reminiscencyjna”, polegająca na wyko
rzystywaniu dawnej literatury, wycin
ków z prasy, gazet, fotografiii w  wy
zwalaniu w osobach starszych korzy
stnych wspomnień z dzieciństwa lub 
młodości, pozytywnie wpływających na 
treść życia. Istotne jest, że w  organi
zowaniu zajęć o charakterze remini- 
scencyjnym uczestniczą np. pensjona
riusze domów pomocy społecznej lub 
inne osoby starsze. Wzbogacaniu tych 
form biblioterapeutycznych prowadzo
nych z osobami starszymi (zresztą nie 
tylko) służy ,.poezjoterapia”. I właśnie 
końcowy rozdział recenzowanej ksiażVi 
(„Poetry Therapy”) przygotowany przez 
poetę G. Bensona zawiera niezwykle 
cenne uwagi o funkcji poezji w lecz
nictwie i rehabilitacji. Omawia też spor-- 
przykładów wykorzystania poezji w 
szpitalach i innych instytucjach, zachę
ca do czytania i pisania utworów z po
daniem wielu nowatorskich chyba po
mysłów, np. na zebraniu terapeutycz
nym można poprosić uczestników o 
przedstawienie w  formie wierszy pięk
na jesieni, odczucia Boga, czy też za
chęcić do pisania jednego wspólnego 
wiersza w  ten sposób, że każdy z ucze
stników układa do niego swój własny 
wers.
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Dużą zaletą książki jest zaopatrzę- datkowymi walorami podnoszącymi war--
nie jej w wyczerpujący indeks,, krótkie tość estetyczną publikacji jest wysokiej
aneksy o autorach oraz dość obszerną klasy papier, staranny druk i koloro-
bibliografię do każdego rozdziału. Do- wa obwoluta.

W KRAJU 
W EUROPIE- NA ŚWIECIE

KŁOPOTY BIBLIOTEK AUSTRALIJSKICH, Jak się okazuje, w tarapatach zna
lazły się nie tylko biblioteki polskie. Oto na skutek inflacji przeciętna cena książki 
niebeletrystycznej w  Australii wzrosła z 19 do 45 tamtejszych dolarów. Wzrosły 
też inne koszty działalności bibliotek, podczas gdy nakłady na nie wzrosły nie
współmiernie mało. Na skutek tego zmniejsza się zakupy nowości wydawniczych, 
co spowodowało wydłużenie się kolejek oczekujących na wypożyczenie atrakcyj
nych książek,, ogranicza się godziny otwarcia bibliotek publicznych, zamyka filie 
biblioteczne i zmniejsza zatrudnienie. Szacuje się, że aby zapewne siłę nabywczą 
bibliotek na poziomie z 1980 r., o 40®/o muszą wzrosnąć podatki od ludności na. 
cele biblioteczne i o 30'0)“/o specjalna dotacja państwowa.

They Sydney Morning Herald z 12 V I 1989 r.
*

JANINA KELLES-KRAUZ PATRONKĄ BIBLIOTEKI. Imię wybitnej bibliotekarki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,, wieloletniej prezeski Zarządu Okręgu SBP 
we Wrocławiu w latach 60. i 70. otrzymała Filia Nr 1 Dzielnicowej Biblioteki Pu
blicznej Wrocław-Sródmieście przy ul. Staszica 15. Uroczystość nadania imienia 
odbyła się 29 maja br.

♦

MOWY POGRZEBOWE — O ŻYCIU. Okazuje się, że mowy pogrzebowe mogą być 
niezastąpionym źródłem do badań nad życiem dawnych społeczeństw^, a przynaj
mniej ich górnych warstw. Tezę tę dokumentuje interesująca wystawa, którą 
31 maja otwarto w  Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Autorem ekspozycji 
jest doc. Rudolf Lenz z Uniwersytetu w Marburgu (RFN), z którym Uniwersytet 
Wrocławski podjął ostatnio współpracę. Wśród eksponatów przeważają druki ze- 
zbiorów bibliotek obu uniwersytetów.

*

CENTRALNY KATALOG CZASOPISM. Biblioteka Państwowa Dziedzictwa Kultu
ralnego Prus w  Berlinie Zachodnim i Niemiecki Instytut Biblioteczny przystąpiły 
w 1988 r. do prac nad centralnym katalogiem czasopism znajdujących się w  zbio
rach bibliotek RFN i Berlina Zachodniego. Zawiera on 487 tys. tytułów spisanych 
w postaci wielodostępnej bazy danych oraz w postaci publikacji na mikrofiszach. 
W tej wersji znajduje się on również w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.,
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KATALOG BIBLIOTEKI NA MIKROFISŻACH. Znane wydawnictwo zachodnio- 
niemieckie Olms zamierza opublikować w formie mikrofisz katalog alfabetyczny 
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu zawierający druki X IX  i X X  w. oraz 
fotokatalog starych druków. Łącznie będą one liczyły ok. 2 min kart katalogowych.

*

SPRAWY BIBLIOTEK PRZY OKRĄGŁYM STOLE. Wśród problemów rozpatry
wanych przez Podzespół do Spraw Oświaty, Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Po
stępu Technicznego przy Okręgłym Stole znalazły się także sprawy bibliotek.

M. in. Zarząd Główny ZNP zgłosił potrzebę weryfikacji polityki bibliotecznej 
w  dziedzinie oświaty. Za najpilniejszą sprawę Związek uznał powołanie Centrum 
Informacji Pedagogicznej, które w pewnym sensie stanowiłoby kontynuację daw
nej Centralnej Biblioteki Pedagogicznej. Pełniłaby ona funkcję centrum systemu, 
którego średni szczebel stanowiłyby biblioteki pedagogiczne — pewnie wojewódz
kie i ich filie, w protokole nie zostało to sprecyzowane — a podstawowymi ogni
wami powinny być biblioteki szkolną, jako pracownie interdyscyplinarne, integral
nie związane z procesem dydaktyczno-wychowawczyrn szkoły.

Z podobnymi propozycjami specjaliści w dziedzinie bibliotekarstwa szkolnego
i pedagogicznego występowali już w latach siedemdziesiątych. W latach 1980 -1981 
koncepcję tę lansowała Sekcja Bibliotekarstwa Szkolnego NŚZZ Solidarność” i Sto
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W staraniach o urzeczywistnienie tego systemu 
nie ustawała też Sekcja Bibliotekarstwa Szkolnego przy ZG ZNP, wykazując — 
jak widać — dużo konsekwencji.

Wśród spraw szkolnictwa wyższego za jedną z najpilniejszych uznano poprawę 
warunków funkcjonowania Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Postulowano 
te? zapewnienie zakupów niezbędnego minimum tytułów czasopism zagranicznych 
do bibliotek. W tym celu uczestnicy prac uznali za konieczne stworzenie takiego 
systemu przyznawania środków dewizowych, żeby można było opłacać prenumeratę 
z wyprzedzeniem uprawniającym do korzystania z bonifikat, które sięgają nawet 
20**/o ceny. Dzięki temu bowiem można byłoby zaprenumerować więcej tytułów 
czasopism. Zaproponowano też, żeby część środków dewizowych przeznaczyć na 
zakup książek. Tym zapewne tłumaczyć można fakt, że biblioteki naukowe otrzy
mały na 1989 r. dość pokaźne limity dewizowe. Gdybyż jeszcze mogły je wyko
rzystywać bez opłacania się pośrednikom ...

(StK)

EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ WSPÓŁPRACY BIBLIOTEK (EFLC). Ze
brani w marcu 1984 r. w Brukseli bibliotekarze krajów zachodniej Europy oraz 
funkcjonariusze Komisji Wspólnoty Europejskiej, poszukując możliwości zacieś
nienia współpracy międzynarodowej między bibliotekami, postanowili zwołać jesz
cze w tym samym roku konferencję na temat wpływu nowych technologii na za
rządzanie bibliotekami i współpracę między nimi. 150 uczestników konferencji 
w  Luksemburgu w listopadzie 1984 r. podjęło rezolucję w  sprawie utworzenia 
europejskiego odpowiednika amerykańskiej Rady do Spraw Zasobów Bibliotecz
nych (Council on Library Resources). Na wniosek ten zareagowała szybko Rada 
Ministrów Kultury krajów Wspólnoty 'Europejskiej, zwracając się do bibliotek 
tych krajów o zacieśnienie współpracy oraz deklarując pomoc finansową na ten 
cel. Dzięki temu 29 listopada 1985 r. w Lozannie mogło odbyć się założycielskie 
posiedzenie Fundacji Europejskiej na rzecz Współpracy Bibliotek. Uczestniczyli 
w niej przedstawiciele Rady Europejskiej, amerykańskiej Rady do Spraw Zasobów 
Bibliotecznych oraz Europejskiej Ligi BiToliotek Naukowych (LIBER). Postanowio
no wówczas, że głównym zadaniem fundacji będzie promocja innowacyjnych przed
sięwzięć służących współpracy bibliotek w Europie oraz gromadzenie funduszy 
na ich realizację.

Rejestracja nowej fundacji nastąpiła 4 sierpnia 1986 r. w Hadze na podstawie 
holenderskiego prawa cywilnego. W akcie fundacyjnym cele EFLC sformułowano 
w następujących trzech punktach:'
— bądanie księgozbiorów bibliotecznych mających znaczenie dla kulturalnego dzie

dzictwa krajów europejskich oraz stanowiące źródła dla kulturalnego, nauko
wego, technologicznego, ekonomicznego i społecznego rozwoju w Europie,

— dążenie do umocnienia współpracy' bibliotek w  Europie oraz zarządzania biblio
tecznymi zasobami informacyjnymi tak, aby lepiej służyły użytkownikom,
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—  popieranie badań i przedsięwzięć organizacyjnych mających urzeczywistniać 
założenia współpracy bibliotek europejskich.
Jednocześnie inicjatorzy fundacji postanowili, że w  początkowej fazie jej istnie

nia wysiłki zostaną skierowane na:
— promowanie dostępności do zbiorów bibliotecznych,
— popieranie rozbudowy księgozbiorów bibliotek europejskich, wypożyczeń mię

dzybibliotecznych oraz przekazywania dokumentów i informacji za pomocą 
techniki elektronicznej,

—  rozwijanie sieci bibliotecznych i bibliograficznych baz danych,
— popieranie programów kształcenia w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji 

w perspektywie współpracy europejskiej,
— popieranie badań naukowych prowadzonych w interesie bibliotek europejskich.

Fundacja zamierza też wspierać prace na rzecz ochrony i konserwacji zaso
bów bibliotecznych w Europie.

W realizacji celów Fundacja zamierza współdziałać z innymi europejskimi
i światowymi organizacjami, jak Rada Wspólnoty Europejskiej, Rada Europejska, 
UNESCO, IFLA, LIBER oraz Europejską Grupą do spraw Automatyzacji Bibliotek 
<ELAG). Jej przedstawiciele mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komisji 
Wspólnoty Europejskiej poświęconych sprawom bibliotek, a szczególnie w  posie
dzeniach Grupy Roboczej do spraw katalogowania retrospektywnego organizowa
nych przez Radę w  Strasbourgu i w posiedzeniach grup dostawców oraz użytkow
ników informacji Wspólnoty Europejskiej w Luksemburgu.

W zarządzie fundacji zasiada wiele prominentnych osobistości, m.in. G. Thorn, 
były przewodniczący Rady Europejskiej, dyrektor Biura Planowania w Dziedzinie 
Kultury i Polityki Społecznej Holandii A. J von der Staay, dyrektor generalny 
Biblioteki Brytyjskiej D. Russon, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii 
I. Prigodine z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, prezydent IFLA  dr H. P. Geh, 
a przewodniczącym jest były prezydent IFLA Herman Liebaers z Brukseli, gdzie 
mieści się siedziba fundacji.

Obecnie fundacja realizuje dwa programy: jeden dotyczy komputeryzacji sieci
11 bibliotek archeologicznych w Atenach z możliwością korzystania z ich bazy 
danych przez biblioteki na całym kontynencie. Drugi program przewiduje orga
nizację Pierwszej Europejskiej Konferencji na temat Automatyzacji i Tworzenia 
Sieci Bibliotek. Konferencja ma odbyć się w maju 1990 r. w Brukseli. Jej zada
niem jest przede wszystkim włączenie bibliotek i ich zbiorowy do wspólnego euro
pejskiego rynku, który ma powstać w  1992 r. Kierownictwo Rady Europejskiej 
zamierza też przy tej okazji poinformować uczestników konferencji o swoich dzia
łaniach i Dianach w dziedzinie bibliotekarstwa.

Niestety, udział w konferencji bibliotekarzy polskich choć wskazany, a może 
nawet konieczny, jest mało prawdopodobny, gdyż jest bardzo kosztowny (ok. 150 
USD). Szczegółowych informacji na ten temat może udzielić Biuro ZG SBP.

Stefan Kubów

FUNDACJA DOBRYCH SERC

Powstała ogólnopolska Fundacja Do- starszym i niepełnosprawnym, groma- 
brych Serc, Zatwierdził ją Minister dzenie środków na tworzenie pensjona- 
Zdrowia i Opieki Społecznej, a zareje- tów, ośrodków geriatrii i innych pla
strowa! Sąd Rejonowy dla Warszawy- cówek oraz gromadzenie środków na 
-Pragi. Jej celem jest inicjowanie, orga- budowę i działalność Centrum Zdrowia 
nizowanie, prowadzenie i popieranie Seniora.
Szialafności na rzecz pomocy ludziom Terenem działalności Fundacji jest
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cały kraj, a jej siedzibą jest Wrocław. 
Fundacja zamierza zainteresować się 
losem wszystkich ludzi starszych i nie
pełnosprawnych w  Polsce, a w zależ
ności od potrzeby udzielać niezbędnej 
im pomocy.

W związku z tym Fundacja zamie,- 
rza organizować na terenie całego kra
ju przedstawicielstwa, jednostki orga
nizacyjne i filie. Chce również swoją 
działalnością zainteresować Polaków 
zamieszkałych za granicą i ludność po
chodzenia polskiego oraz tworzyć pen
sjonaty dla ludzi starszych i niepełno
sprawnych pragnących wrócić do Pol
ski.

■Fundacja obok działalności społecz
nej  ̂będzie również prowadziła działal
ność gospodarczą w  zakresie produkcji, 
handlu i usług, a uczestniczące w niej 
zakłady będą częściowo zwolnione od 
podatków i będą korzystały z ulg oraz 
pomocy.

Fundacja zwraca się do wszystkich 
Ludzi Dobrych Serc z uprzejmą prośbą'
o zgłaszanie gotowości uczestniczenia w 
organizowaniu tak bardzo potrzebnej 
działalności na rzecz pomocy ludziom 
starszym i niepełnosprawnym na tere
nie całego kraju, którzy często znaj
dują się w  bardzo trudnej sytuacji i po
zostają bez niezbędnej im pomocy oraz 
opieki. Fundacja liczy przede wszystkim 
na zgłoszenia lekarzy-specjalistów, pie
lęgniarek, innych osób zajmujących się 
rehabilitacją i ochroną zdrowia, farma
ceutów, prawników, ekonomistów, nau
czycieli i działaczy oświatowych, rze
mieślników i osób reprezentujących in
ne zawody, które mogą uczestniczyć w 
działalności organizacyjnej lub propa

gandowej, w pracach administracyjno- 
-biurowych, w  udzielaniu porad i po
mocy.

W celu umożliwienia dotarcia do 
wszystkich ludzi starszych i niepełno
sprawnych w Polce, zainteresowania się 
ich losem oraz udzielania potrzebują
cym niezbędnej pomocy Fundacja prag
nie tworzyć w  miastach i gminach spo
łeczne komitety pomocy, a w zakładach 
pracy, szkołach przy jednostkach woj
skowych, zarządach organizacji młodzie
żowych i innych, przy kościołach i związ
kach religijnych lub innych placów
kach — zespoły pomocy społecznej. 
Miejskie, miejsko-gminne i gminne spo
łeczne komitety pomocy FDS będą ko
ordynowały działalność zespołów pomo
cy społecznej na swoim terenie i będą 
kierowały nią. Społeczne komitety po
mocy będą przedstawicielstwami Fun
dacji, a w przyszłości w  oparciu o nie 
mogą być powoływane filie Fundacji 
Dobrych Serc.

Zgłoszenia indywidualne oraz zbio
rowe zakładów pracy, szkół, jednostek 
wojskowych, organizacji młodzieżowych
i innych prosimy kierować pod adre
sem: Fundacja Dobrych Serc,, 50-025 
Wrocław 15, skrytka pocztowa 2370.

Fundacja zwraca się też z prośbą 
do zakładów pracy, innych placówek
i wszystkich Ludzi Dobrych Serc
o wpłacanie darów pieniężnych na jej 
konto: PKO-BP IV  O/Wrocław nr 
93549-95556-132-3.

BOGUSŁAW E. KO TYLAK 
Fundator-Założyciel

i Prezes Zarządu

ROZMAITOŚCI Z PRZESZŁOŚCI
Wybr^ i gdzie trzeba komentarzem uzupefaiił

Andrzej Kempa
Temat wciąż aktualny

Dezynfekcja i dezynsekcja należą do metod profilaktyki zbiorów bibliotecznych, 
przeciwdziałają rozwojowi drobnoustrojów, bakterii i pleśni. Na szeroką skalę ba
dania w  zakresie mikrobiologii książki rozwinęły się dopiero w  X X  w., dzięki 
koordynacji przedsięwzięć badawczych ze strony Instytutu Patologii Książki i Mię
dzynarodowego Instytutu Konserwacji w  Rzymie. Dezynfekcję, czyli zapobieganie
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zarażeniu się przez niszczenie zaraźliwych drobnoustrojów chorobotwórczych prze
prowadza się środkami fizycznymi lub chemicznymi w  specjalnie w tym celu 
przygotowanych pomieszczeniach (digestoriach). Sprawa dezynfekcji książek na
biera szczególnego znaczenia w  dobie zagrożeń cywilizacyjnych (choroby tropi
kalne, aids itp.). Może warto więc uważnie przeczytać zapomnianą dziennikarską 
notatkę sprzed lat 90, jaka pojawiła się w ^.Biesiadzie Literackiej” (1899 nr 14) 
pt. „Papiery i książki, jako rozsadniki zarazy”.

Badania bakteriologów wykazały, że książki w  czytelni oraz banknoty, w  cd^gu 
swoich licznych wędrówek, mogą ulec poplamieniu przez wydzieliny i roznosić 
tym sposobem choroby zaraźliwe. W brukselskiej kasie oszczędności wszystkie ksią
żeczki^ papiery i pieniądze poddane są dezynfekcji. Bank Angielski wypuszczza 
tylko nowe bilety, stare pali.

Ta sama ostrożność powinna być zastosowana do książek,, wypożyczanych 
przez czytelnie publiczne. Przez ile to tysięcy brudnych lub spoconych rąk prze
chodzi każde dzieło? Między czytelnikami znaczna część jest chorych i powraca
jących do zdrowia. Mikroby odry, szkarlatyny, błonicy, suchot, ospy itp.,, przylgnąw
szy do papieru, w  dalszym ciągu rozsiewają zarazę. Niejedna książka zawiera 
w‘ sobie podwójną truciznę: dla duszy i dla ciała.

Stare księgi

Deszcz jasne szyby moicł^ okien plami
i świat stubarwny zasłania przede mną  ̂
który tam życiem kipi. Rzeszę ciemną 
zmarłych przyzwałem; rozmawiam z księgami.
I z każdej księgi wstaje duch zaklęty 
sprzed lat, sprzed wieków lub sprzed tysiącleci, 
z wolna przede mną przechodzi i świeci
i niknie z wolną, mrokiem pochłonięty.
A  gdy go wstrzymam dłonią i rozkażę 
mówić, to mówi, jako w życia czarze 
jest piana, pod nią męt, a treść jej tęga 
jest na dnie samym. A gdy pytam jeszcze, 
jak jej zaczerpnąć, słowa one wieszcze 
słyszę. W głębiny sam Duch jeno sięga.

Autorem wiersza był poetą, dramaturg i powieściopisarz Jerzy Żuławski 
<1874-1915),, twórca m.in. popularnej do dziś trylogii księżycowej ,^a  srebrnym 
globie”, „Zwycięzca”, „.Stara ziemia”. Wiersz pochodzi z tomu „Pokłosie. Poezje 
1894 - 1904”. Kraków 1904.

Praktyki zbójeckie

Ks. Kulczycki z Pantalowic pod Kańczugą, pisząc 12 lutego 1872 r. do Karola 
Libelta o pracach językoznawczych Jana Nepomucena Deszkiewicza-Kundzicza 
(1796 -1869), nie mógł sobie odmówić gorzkich słów pod adresem swoich parafial
nych czytelników, wywodzących się z kręgu miejscowej inteligencji, którzy... 
Fragment listu Kluczyckiego opublikował Andrzej Wojtkowski w  notatce :,Skarga 
bibliofila z r. 1872” w  „Rocznikach Historycznych” (1932 s. 88-89);

Mój własny egzemplarz z dopiskiem pamiątkowym autora porwano mi W po
życzkę i nie oddano! Przepadł bez śladu, jak wiele innych. Niedawno wykra
dziono mi nawet katalog, w którym ^pożyczane i n t e 1 i g e n c j i m i e ] s k i e j 
(podkreślenie autora — AK ) książki zwykłem był zapisywać — I ]ak tu mogłaby 
Wedy oś w .ia t a , owo hasło nowoczesne tak hucznie i głośno roztrąbione,, go
dziwe owoce wydać, ludzi podnieść i uczlachetnić, jeśli takim niegodziwym i zło
dziejskim sposobem miałaby się szerzyć? . , . • • ,

Ale ja się skarżę a zapominam, że nowoczesne biblioteki po największe] 
części także nieraz z kradzieży i rabunku zakonnych i mnichowskich niegdyś tak 
obfitych zbiorów powstawały, a przynajmniej rzadkościami ich się zbogacały. Oto 
ludzie zawsze ludźmi — i kto wie, czy nie coraz gorszymi — a do tego i Ko
muna w p o w i e t r z u , ,

Raj, czyściec i piekło

Schiller powiedział, że rajem autora jest komponować, czyśćcem poprawiać 
swoje pisma; a piekłem robić korektę drukarską.

k u rie r  Warszawski” 1848 nr 59

45



TTT umarł w Londynie Ryszard Heber, sławny miłośnik Icsiążek, który
Walter Scottowi tak bardzo był pomocny do zbierania ballad szkockich i pieśni, 
a któremu poeta ten przypisał w formie listu poetycznego 5 pieśni swojego ,„Mar- 
niona”. Dom jego ŵ  Londynią, w którym umarł, był od góry do dołu napełniony 
książkami, każdy stół, każde krzesło, zgoła każde miejsce zawalone było stosami 
książek. Drugi dorn posiadał w Broodway, który także aż do sufitu był najosob
liwszymi książkarni napełniony. Miał jedną bibliotekę w  Oxfordzie, drugą w  Hod- 
not, trzecią niezmiernej objętości w  Paryżu, czwartą w  Antv/erpii. piątą w  Bruk
seli i wiele jeszcze innych po różnych miejscach w Niderlandach i Niemczech. 
Pewien dziennikarz londyński obliczył, że gdyby sprzedawano publicznie tc wszy
stkie książki, licytacja trwałaby przynajmniej rok cały.

.JKurier Warszawski” d'835 nr 2

Zuzanna Rabska o książkach i o czytaniu

Rabska, której poświęciłem osobny artykuł (Bibliotekarz 1988 nr iO- 
-11), była zamiłowaną entuzjastką książki, często też wypowiadała się na temat 

czytelnictwa. Fragment o starycłi książkach wydobywam z powiastki 
rJVIotyl 1 książka z cyklu ..Liście na fa li” (Kurier Warszawski 1922 nr 357)
 ̂ ^ noweli „Głosy Książek” w  zbiorze Godzina prawdy” (Warsza-

ly5
Melodie z trudem wciskają się do biblioteki, w której czuwa Mądrość na 

straży stanch ksiąg. Może, gdyby otwarte były okna, słuchałaby ich Mądrość
1 Słuci^ły księgi, ale okna są prawie zawsze zamknięte i rolety spuszczone. Książki 
me lubią światła. Gdy słońce wnika do pokoju, bledną i tracą cudną wymowę 
swych barw, na oprawach, a litery na icłj grzbietach nie są tak złociste, jakby to 
był łańcuch połączonych ze sobą pierścieni i klamer.

W mroku i ciszy śnią książki... Są one rozmaite, najrozmaiciej oprawne. 
Kazoa ma w  duszy jakąś rzeczywistość, która dzwoni jak sen, gdy się karty 
przerzuca. Są to sny o podróżach, o ludziach, o zwierzętach, o miastach, o boha
terach, o miłości i o śmierci. Niektóre z ksiąg są cenne i rzadkie^ inne nęcą tylko 
wzrok swoją zewnętrzną pięknośćią.

Aby czytać z korzyścią, aby wgryźć się w  sam rdzeń dzieła, należy pamiętać
o trzech rzeczach. Trzeba przede wszystkim czytać wolno, po wtóre bardzo wolno, 
a po trzecie jak najwolniej. Tak przeczytaną książkę zrozumiemy z łatwością.

Prędkie czytanie jest tylko odmienną formą lenistwa. Jest to czytanie pal
cami, a nie oczyma„ gdyż palce mają najwięcej roboty przy przewracaniu kartek.

Wspaniały ogrodnik

p ow sk i (1793 - 1852), znakomity kolekcjoner i bibliofil 
pozostający w przyjacielskich stosunkach z Józefem Maksymilianem Ossolińskim’ 

upoważniony przez Stany Galicyjskie do spisania zbiorów 
twórcy Ossolinemu i przewiezienia ich do Lwowa, zgodnie z ostatnią wola dar
czyńcy. Oto, co pisano w lwowskich „Rozmaitościach” w 1827 r. o mrówczei nracv 
me wymienionego w notatce Pawlikowskiego. Jego imię i nazwisko odczytać można 
z poc^ tko^ch  liter każdego wersu, czytanych z góry na dół. Akrostych. poświę
cony Pawlikowskiemu, trafnie przyrównuje trud bibliotekarza do pracy ogr^nika 
troskliwie opiekującego się ogrodem „w  kosztowne rośliny obfitym”

Spis księgozbioru Ossolińskiego dochodzi już do końca. Czwarta tylko cześć 
jeszcze me przesłanych ksiąg pozostaje do spisania, wkrótce ten skarb narodowi^ 
przeniesie się na ziemię naszą. Niepodobna sobie wyobrazić, z jakimi trudnościami 
połączona jest takowa praca, patrzymy na to codziennie, jak szlachetny nasz zio- 
mek, mniej baczny na własne zdrowie, z pięknym zapałem spieszy do ukończenia 
dzieła, które mu w obliczu rządu i narodu zaletę i szacunek jedna.

Gdzie dobro kraju cel pracy etanowi.
Wielka tam dusza nieochybnie działa,
Ani się zbliżyć dozwoli zyskowi,
Lecz w  szczęsnym skutku jej nagroda cała.
Bieży niebawem w dalekie krainy  
Echo od czynu pięknego odbite,

Nekrolog bibliofila
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Rodzinnej ziemi najwdzięczniejsze syny 
Troskliwie znoszą wieńce świeżo wite. 
Ponad Dunajem mamy ogród mały,
Ale w kosztowne rośliny obfity,
Wieki rozliczne dla nas je wydały 
Lecz te bogactwa i nasze zaszczyty 
Jeden hoduje ogrodnik wspaniały;
Każdą gałązkę rękoma własnymi 
Obcej ujmując pracowicie ziemi,
Wraca w całości na ojczyste niwy 
Staranny, pilny i wzniosie troskliwy, 
Kiedy już kończy zacne powołanie. 
Jeszcze niech pamięć po nim tu zostanie.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

KRYSTYNA BALCEROWSKA 
(28 V 1925 -  4 I 1989)

Co roku odchodzi na zawsze spośród 
nas wiele koleżanek i kolegów. Odcho
dzą tam, skąd, niestety, nie ma już po
wrotu. Ich nekrologi pojawiają się na 
łamach lokalnych gazet, czasem cen
tralnych. Obszerniejszymi nekrologami
— biogramami żegnamy tylko nielicz
nych. Mówimy o nich — ci najwybit
niejsi, najbardziej zasłużeni. Jakże jed
nak złudna jest ta miara, którą przy
kładamy do czyjegoś życia i do śladu, 
jaki pozostał. Jak bowiem ocenić tych. 
którzy nie zapisali się w annałach na
szego bibliotekarstwa wielością publi- 
kacjij zajmowaniem eksponowanych sta
nowisk, lecz przede wszystkim zwykłą, 
codzienną, mrówczą pracą! Bez nich 
przecież trudno sobie wyobrazić to, co 
składa się na żywą tkankę, dzięki któ
rej polskie biblioteki pomimo rozlicz
nych trudności trwają, rozwijają się. 
Wraca do mnie ta refleksja zawsi^e, 
kiedy przychodzi nam żegnać właśnie 
kogoś — nie z tych pierwszych sze
regów.

4 stycznia 1989 roku zmarła w  Łodzi 
mgr Krystyna Balcerowska, związana 
z tym miastem przez całe swe zawodo
we życie.

Choć urodziła się we ^^ocławku, to 
prawie cale dzieciństwo i młodość spę-

dziła w Warszawie. W czasie wojny 
uczyła się na tajnych kompletach, zaś 
po upadku Powstania Warszawskiego 
opuściła wraz z rodzicami stolicę, do 
której już nigdy nie udało jej się wró-
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►cić na stałe, a która pozostała dla niej 
do końca życia wielką miłością. Osied
lili się w Łodzi» gdzie w 1946 r. K. Bal
cer o wska ukończyła Gimnazjum i L i
ceum im. G. Narutowicza. Podjęła stu
dia na Wydziale Humanistycznym UŁ
i prawie jednocześnie pierwszą pracę 
zawodową, co odsunęło nieco w  czasie 
obronę pracy magisterskiej (1963 r.), 

<choć dyplom I stopnia na polonistyce 
UŁ uzyskała już w  1952 r. Po rozpo- 
. częciu pracy zawodowej w Wydziale 
Kultury i Sztuki WRN w Łodzi w 
1948 r. była zatrudniana w różny cłi 

.jego oddziałach (Muzyki, Samodzielnym 
Referacie Szkolnictwa Artystycznego. 
Upowszechniania Kultury oraz Inwesty- 

<cji i Sprawozdawczości) wnosząc zna
czący wkład w  odbudowę i organiza
cję sieci placówek kulturalno-oświato
wych na terenie województwa łódzkie
go. W 1957 r. rozpoczęła pracę w bi
bliotekarstwie, któremu wierna pozo
stała aż do końca swojego zawodowego 
życia, tj. do 1980 r.

Przeniesiona służbowo do Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej początkowo 
specjalizowała się w  zakresie czytelnic
twa dziecięcego pracując na stanowi
sku instruktora, a od 1967 r. — kie
rownika Działu Instrukcyjno-Metodycz
nego. Z chwilą utworzenia w  Biblio
tece Działu Informadyjno-Bibliograficz- 
nego K. Balcerowska objęła jego kie
rownictwo będąc de facto jego współ
twórcą i organizatorem służb informa
cyjno-bibliograficznych w bibliotekach 
powiatowych województwa łódzkiego. 
Praca ta stała się jej życiową pasją. 
Podjęła pracę nad bibliografią regional
ną, co zaowocowało m.in, w  postaci jed
nej z pierwszych z tego zakresu publi
kacji b ib liografii Ziemi Łódzkiej za 
lata 1945 - 1969” (Spojrzenia z. 2; 1970 
s. 125 -144).

Wiele serca wkładała w  kształcenie 
kadry bibliotekarskiej. Jej wiedza i do
świadczenia zawodowe sprawiały, że w 
tym czasie wyszło spod jej ręki wielu 
młodych, adeptów bibliotekarstwa. Kie
rowała nie tylko szkoleniami przywar- 
sztatowymi, różnymi formami dokształ
cania, ale także Punktem Konsultacyj
nym nr 2 POKKB przy WBP, a po 
jej rozwiązaniu w 1975 r. (w związku 
ze zmianą podziału administracyjnego 
kraju) prowadząc go nadal przy MBP 
im. L. Waryńskiego, gdzie podjęła pra
cę w  Dziale Informacji i Bibliografii.

Związana jednak przede wszystkim 
z bibliotekami publicznymi w tzw. te
renie przeszła w  1976 r. do WBP w 
Skierniewicach, gdzie do końca swej 
pracy zawodowej, tj. do 1980 r. kiero
wała także Działem Informacyjno-Bi
bliograficznym.

K. Balcerowska była wychowawcą 
wielu pokoleń bibliotekarzy, z równą 
tpską podchodziła do tych, którzy tra
fiali do bibliotek po wyższych studiach, 
jak i tych ze średnim wykształceniem, 
a nawet podstawowym (w tych czasach 
nie było to rzadkością),, wprowadzając 
ich w  arkana bibliotecznej wiedzy. Za
wsze otwarta, pełna wewnętrznej po
gody, w pracy zdyscyplinowana, sta
wiająca wysokie wymagania innym, ale
i sobie.

Przez cały okres pracy w  WBP w 
Łodzi działała także w  organizacji 
związkowej, a przez prawie 1,0 lat peł
niła funkcję sekretarza ZO SBP przy 
WBP. W uznaniu zasług i . osiągnięć v/ 
pracy zawodowej i społecznej została 
uhonorowana wieloma odznaczeniami
i dyplomami, m.in.: Brązową Odznaką 
„Odbudowy Warszawy” (1954), Meda
lem 10-lecia, a następnie 30-lecia PRL 
(1955, 1974), Odznaką Tysiąclecia Pań
stwa Polskiego (1966), odznaką „Zasłu
żony Działacz Kultury” (1967), Honoro
wą Odznaką SBP (1972), Honorową Od
znaką Województwa Łódzkiego (1968) 
oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969)
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski (1980). W 1978 r. otrzy
mała także dyplom MKiSZ za osiąg
nięcia w  upowszechnianiu kultury,

W styczniowy dzień żegnało ją nie
wielkie grono przyjaciół i dawnych 
współpracowników rozrzuconych dziś po 
różnych bibliotekach w różnych mia
stach, jako że jej macierzysta insty
tucja, której poświęciła najwięcej swej 
energii i do której była najbardziej 
przywiązana od dawna nie istnieje.

Dużo to czy mało, by zasłużyć sobie 
na obszerniejszy biogram przywołujący 
dokonania czyjegoś życia? Bo przecież 
ilość medali w  tych naszych skompli
kowanych czasach też nie świadczy 
o człowieku. Pisząc te słowa jako wie
loletni współpracownik Zmarłej, a na
wet w znacznym stopniu jej „„zawodo
w y” wychowanek, bowiem pod jej bo
kiem zdobywałem pierwsze bibliotekar
skie szlify, chciałbym ocalić od zapom
nienia nie tylko jej ślad, ale także ślad 
po tych, którzy po prostu byli biblio
tekarzami, odeszli nawet bez odzna
czeń i medali — zostali przecież wpi
sani w  zbiorowy czyn tworzenia, choć 
bezimiennie! Oby pozostali oni w  na
szej pamięci! Jesteśmy kontynuatora
mi ich przede wszystkim dokonań, 
a jakże często przychodzi nam, przy
tłoczonym codziennością, nie pamiętać 
o nich nawet wtedy, gdy jeszcze żyją
— w samotności,, jakby na marginesie 
życia!

Andrzej GAWROŃSKI
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