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OD WYDAWCY

Książka Lucjana Bilińskiego pt. Biblioteki Publiczne końca XX wieku pojawia 
się na rynku literatury fachowej w okresie znacznego ożywienia wydawniczego. 
Stosunkowo niedawno ukazały się drukiem najnowsze opracowania podręczni
kowe z zakresu bibliotekarstwa, czytelnictwa, opracowania rzeczowego, informa
cji naukowej i wiele innych. Jednak wśród wydanych prac -  publikacji poświęco
nej wyłącznie aktualnym problemom bibliotek publicznych, nie sposób zauważyć.

Biblioteki publiczne w Polsce legitymują się rodowodem sięgającym XVIII 
wieku i od tego okresu pełnią z powodzeniem swoje funkqe kulturotwórcze 
i edukacyjne. U schyłku XX wieku sieć bibliotek publicznych, obejmująca prawie
10 tys. placówek przechodzi gwałtowne przeobrażenia, polegające na poszerze
niu pełnionych przez biblioteki funkcji postrzeganych zwłaszcza pod postacią 
działalności informacyjnej, środowiskowej i edukacyjnej na znacznie większą niż 
w poprzednich latach skalę. Biblioteki publiczne, w związku z komputeryzacją 
i automatyzacją zmieniają swoje oblicze organizacyjne -  w poszczególnych pla
cówkach, w sieci, w strukturze administracyjnej kraju. Z drugiej strony wciąż bo
rykają się z prozą życia, czyli problemami finansowymi, które ograniczają nawet 
podstawowe funkcje usługowe biblioteki na rzecz czytelnika.

Publikacja L. Bilińskiego próbuje wypełnić lukę na tynku książki zawodowej 
w zakresie tej problematyki i przedstawić czytelnikom w miarę kompletny i zło
żony obraz bibliotek publicznych w Polsce na przełomie wieków. Ma ona charak
ter kompendium, adresowanego do pracowników tej największej sieci bibliotek 
w Polsce oraz bibliotekarzy zdobywających kwalifikacje na wyższych uczelniach 
bibliotekoznawczych i w szkołach pomaturalnych. Zasięg chronologiczny książki 
jest określony przez autora w tytule pracy: koniec wieku XX; jednak w rzeczywi
stości jest znacznie szerszy i obejmuje rozwój tych placówek -  od zakończenia
11 wojny światowej do chwili obecnej -  oczywiście z akcentami na lata współcze
sne. Zakres publflcacji jest nieograniczony i prezentuje całokształt zagadnień, 
składających się na sferę działalności bibliotek publicznych. Prawdziwy i zarazem 
wszechstronny obraz działań bibliotek oddają według autora liczby. Zatem czy
telnik znajdzie w tej książce ujęcie statystyczno-problemowe, a rozwój bibliotek 
publicznych aż do współczesnych przemian (funkcja komunikacyjna, społeczna, 
edukacyjna i informacyjna biblioteki, komputeryzacja i automatyzacja) prześle
dzi w kontekście działań legislacyjnych (ustawodawstwo biblioteczne). Jest to za
tem droga bezpieczna i realna, bez nadmiernego prognozowania. Wachlarz zaga
dnień jest dosyć szeroki: od problemów prawnych poprzez organizację wewnętrz
ną, działania biblioteki w środowisku lokalnym, w strukturach administracyjnych, 
poprzez podstawowe procesy biblioteczne, c^elnictwo, kształcenie biblioteka
rzy, budownictwo biblioteczne, komputeryzację i automatyzację biblioteki.



Cennym uzupełnieniem tego obszernego materiału są bogate treściowo ane
ksy: 1) Kolekqe histoiyczne, literackie i regionalne w bibliotekach publicznych,
2) Bibliografie regionalne -  dotychczasowy dorobek i 3) Komputeryzacja biblio
tek publicznych.

Tekst publikacji wzbogacają liczne ilustracje czamo-biale i kolorowe oraz ta
bele statystyczne, przeglądowe i zestawienia.

Korzystanie z obszernego materiału faktograficznego ułatwiają czytelnikom 
indeksy: osobowy, rzeczowy oraz miejscowości.

Biblioteki publiczne końca XX wieku autorstwa L. Bilińskiego sygnują trzy in
stytucje sprawcze: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum Edukacji Bi
bliotekarskiej, Informacyjnej i Edukacyjnej oraz Instytut Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Publikacja ta jest 
wspólnym przedsięwzięciem merytoiycznym, organizacyjnym i finansowym tych 
instytucji. Bez ich zaangażowania nie mogłaby się ukazać drukiem.

Autor publikacji nie wymaga rekomendacji. Jest instytucją samą w sobie; 
z wykształcenia historyk, z racji wykonywanego zawodu i zainteresowań, biblio- 
tekoznawca, specjalista prawa bibliotecznego i organizacji bibliotek publicznych 
oraz popularyzator historii książki i bibliotek, edytorstwa, konserwacji zbiorów, 
bibliografii i wielu innych zagadnień. Jest cenionym autorem wydawnictw książ
kowych i licznych artykułów (ponad 700).

Mamy nadzieję, że publikacja Lucjana Bilińskiego o bibliotekach publicznych -  
wydana w sprawdzonej już serii <<Nauka - Dydaktyka - Praktyka>> zaistnieje 
w środowisku bibliotekarskim -  jako wydawnictwo porządkujące dotychczasowy 
stan wiedzy o bibliotekach publicznych i wytyczające ich Iderunki działania 
w wieku XXI.

Marcin Drzewiecki



WSTĘP

Literatura o bibliotekach publicznych w różnych okresach ich działalności, 
jest dosyć obfita. Liczne artykuły stanowią coś w rodzaju barometru, wskazującego 
na rozwój, stabilizację, stagnację, a nawet upadek bibliotek publicznych. Feno
menem tych publikacji jest fakt, że pomimo zawartej w nich tak skrajnie różnej 
oceny sytuacji bibliotek odzwierciedlają one rzeczywistość i nie wykluczają się na
wzajem. Biblioteki są przecież żywą tkanką naszej kultury, a jak wiemy, ich kon
dycja jest na ogół słaba, lub zła, a niekiedy bardzo zła. Taka więc bywa i sytuacja 
bibliotek publicznych. Do pozytywnych zjawisk należy na ogół bardzo życzliwy 
stosunek do kultury i do bibliotek wszystkich czynników opiniotwórczych, z mass 
mediami włącznie. Kiedyś hasłu „Wszystkie dzieci są nasze” towarzyszyło hasło 
„Wszystkie biblioteki są nasze”. Różnica polega jednak na tym, że jeśli dziecko 
nie ma właściwej opieki, to odbiera się rodzicom władzę rodzicielską i zapewnia 
inną. Z bibliotekami jest gorzej, te dość często jak drzewa Alejandro Casony -  
umierają stojąc, to znaczy jeszcze funkcjonują, ale m.in. na skutek nieuzupełnia- 
nia księgozbiorów, braku środków finansowych na działalność, chylą się ku upad
kowi.

Na podstawie tych kilku zdań można przypuszczać, że stan bibliotek publicz
nych jest niekorzystny, a zakończony wiek XX był ostatnim akordem ich działal
ności. Na szczęście tak nie jest, o czym się przekonamy zapoznając się z treścią 
tej publikacji. Starałem się w niej obraz bibliotek publicznych zatrzymać w kadrze 
i pokazać je jakie są. Być może jedni ocenią, że ich sytuacja jest dobra, a perspek
tywy jeszcze lepsze, drudzy stwierdzą, że jednak jest pewien regres ich działalno
ści, a urodzeni optymiści powiedzą, że nie jest źle bowiem mogło być jeszcze go
rzej, przy ogólnie trudnej sytuacji finansowej kraju.

W odróżnieniu od licznych publikaqi ukazujących tylko niektóre aspekty 
funkcjonowania bibliotek publicznych, ja starałem się ująć całość bibliotekarstwa 
publicznego w formie zbliżonej do monografii, wychodząc z założenia, że skoro 
takich opracowań dorobiły się już biblioteki naukowe, biblioteki szkolne, facho
we -  to dlaczego mają jej nie mieć biblioteki publiczne. Czy na to nie zasługują? 
Przecież to jedna z największych sieci bibliotecznych w Polsce mająca ogromny 
dorobek w dziedzinie kultury i edukacji.

W publikacji tej przedstawiam dzisiejszy obraz bibliotek publicznych u progu 
nowego tysiąclecia. Tylko w uzasadnionych przypadkach pozwalam sobie na głęb
szą retrospekcję. Zapoznając się z nią czytelnicy częściej znajdą odpowiedź na 
pytanie: jaka jest obecnie biblioteka publiczna, niż jaka powinna ona być? Przy
znam, że i ta druga kwestia znalazła swój wyraz, jeśU nie w moich poglądach, to 
w opinii innych osób.



Nie ukrywam, że moją intencją było ukazanie dotychczasowego dorobku bi
bliotek publicznych w zakresie: kompletowania cennych kolekcji, bibliografii re
gionalnej oraz komputeryzaqi procesów bibliotecznych. Informacje z tego zakre
su traktuję jako istotną dokumentację, zamieszczoną w aneksie do publikacji. 
Pragnę w ten sposób podkreślić, że w biblioteki publiczne zainwestowane zosta
ły określone dobra za pieniądze podatników i tym podatnikom mają one służyć.

W pracy wykorzystałem różne opracowania, starałem się dokładnie cytować 
źródła, spożytkowałem także niektóre moje publikacje, po uprzedniej ich weryfi
kacji i uzupełnieniu, jednak najobficiej uwzględniłem opinie samych bibliotek, 
które przecież najlepiej czują dylematy czasu przemian i niezasłużonych ekspery
mentów, którym są poddawane.

Przedstawiając obraz bibliotek publicznych końca XX wieku nie można uciec 
od futurologii, bo przecież interesuje nas nie tylko stan obecny, ale także przy
szłość tych bibliotek. W zakończeniu publikacji odważyłem się nakreślić taką wi
zję, w przeświadczeniu że jest to tylko prognoza, a z nią bywa różnie: sprawdza 
się tylko częściowo, lub nie sprawdza się w ogóle. Uchylam się jednakże od od
powiedzi na pytanie, czy chciałbym żeby się sprawdziła, czy też nie.

Ostateczny kształt pracy, z pewnością doskonalszy niż jej pierwsza wersja, 
nadały cenne recenzje prof, dr hab. Elżbiety Barbary Zybert z Instytutu Infor
macji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
mgr. Andrzeja Tywsa, dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej „Biblioteki 
pod Atlantami” w Wałbrzychu. Szczególnie dziękuję Pani Profesor za bardzo 
trafne i głębokie propozycje dotyczące podziału treści książki oraz szereg cen
nych uwag szczegółowych, Panu Dyrektorowi Andrzejowi Tywsowi składam 
podziękowanie za życzliwe odniesienie się do treści publikacji i za przedstawie
nie propozyqi zmierzających do pełniejszego dostosowania treści książki do 
oczekiwań jej odbiorców.

Ukazanie się tej publikacji nie byłoby możliwe, gdyby prof, dr hab. Marcin 
Drzewiecki, dyrektor Centrum Edukaqi Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Doku
mentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie nie zaangażował się aktywnie 
w prace związane ze stworzeniem warunków organizacyjnych i finansowych dla 
jej zaistnienia. Bardzo Mu za to dziękuję.



Rozdział 1

UWARUNKOWANIA 
FORMALNOPRAWNE 

BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

1.1. CECHY I CHARAKTER ВШЫОТЕК! PUBUCZNEJ

Według definicji występującej w standardach IFLA, odnoszących się do bi
bliotek publicznych, pod terminem biblioteka publiczna rozumie się bibliotekę 
założoną i finansowaną przez ciało rządowe -  lokalne lub, w pewnych 
pr^padkach, centralne, lub przez inną organizację upoważnioną do dzia
łania w jego imieniu, dostępną dla wszystkich, któn^ chcą z niej korzy
stać, bez uprzywilejowania ani dyskryminacji^.

W Polsce nazwa bibliotek publicznych była różna (np. nazywano je bibliote
kami ludowymi, oświatowymi, masowymi, powszechnymi), to jednak łączyła je 
jedna, wspólna cecha; były one i są dostępne dla każdego, udostępniają swoje 
zbiory bezpłatne, a na ich utrzymanie składają się fundusze państwowe lub samo
rządowe, a najczęściej jedne i drugie.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach^, biblioteki 
publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyj
nych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wied:^ i kultury. 
Są one zorganizowane w formie instytucji kultury. Z postanowienia tego wynika, 
że biblioteki działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu^ nadanego 
przez organizatora^. Organizaqę wewnętrzną określa regulamin organizacyjny 
nadawany przez dyrektora biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora. Usta
wa z dnia 27 czerwca 1997 r. stanowi, że bibliotekami publicznymi są Biblioteka 
Narodowa oraz biblioteki publiczne jednostek samorządu terytorialnego. Istot
nym postanowieniem ustawy, mającym podstawowe znaczenie dla organizaqi 
sieci bibliotek publicznych, jest następujący zapis art. 19: biblioteki publiczne 
są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp materia
łów bibliotecmych i informacji.

1 Wybrane elementy standardów IFLA dla bibliotek publicznych (na podstawie: IFLA Guidelines 
for public libraries. MUnchen 1986). W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom 
powiatowy. Warszawa, Wydawn. SBP: 2000 s. 138-171. Propozycje i Materiały.

2 Dz. U. Nr 85, poz. 539 i od 1 stycznia 1999 r. zmiany wynikające z Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668.
3 Statut zawiera: 1) nazwę, teren działania i siedzibę bibliotełd, 2) zakres działania, 3) organy 

zarządzające i doradcze oraz sposób icłi powoływania, 4) sposób uzyskiwania środków finansowych, 
5) zasady dokonywania zmian statutowych, 6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności 
innei niż kulturalna, jeśli biblioteka zamierza działalność taką prowadzić.

 ̂Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 i od 1 stycznia 1999 r. zmiany wynikające z Dz. U. Nr 141, poz. 943 
i Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668).



z  powyższych definicji i postanowień ustawowych wypływają określone funk
cje i zadania bibliotek publicznych, o któiych traktuje treść niniejszej publikacji.

Funkqe bibliotek publicznych próbują zdefiniować także sami ich użytkowni
cy. Chris Batt stwierdza, że na pytanie czym jest biblioteka publiczna najczęściej 
odpowiadamy, że miejscem pożyczania książek i uzyskiwania informacji, ale inni 
mogą dodać, iż także miejscem do nauki, schronieniem przed deszczem, pomie
szczeniem do odpoczynku, spotkań z ludźmi, doznań artystycznych .̂ My mogli
byśmy jeszcze dodać, że uż^kownikami bibliotek publicznych są także ludzie 
chcący się ogrzać w czystym i ciepłym pomieszczeniu, bo ich własne są zimne lub 
nie mają ich w ogóle.

Do zadań biblioteki publicznej najczęściej zaliczano: upowszechnianie czytel
nictwa książek, populaiyzowanie zbiorów, dostarczanie kulturalnej rozrywki po
przez lekturę książek, a także wpływ na wychowanie społeczeństwa. Formułowa
nie tego ostatniego zadania może jednak być przedmiotem niepożądanych mani- 
pulaqi, przez lansowanie określonych wartości, uznanych doraźnie za obowiązu
jące. Przykładem może być ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach^, która 
cele wszystkich bibliotek precyzowała jednoznacznie poprzez stwierdzenie, że 
służą one socjalistycznemu wychowaniu społeczeństwa. Był to jednak tylko znak 
czasu, bo gdyby tego zadania dla biblioteki nie wyeksponowano, prawdopodob
nie ustawy by nie było. W związku z tym wydaje się zasadne przyjęcie z definicji 
IFLA zasady, że biblioteka publiczna jest dostępna dla wszystkich, którzy chcą 
Z niej korzystać, bez uprzywilejowania ani dyskryminacji.

Przed współczesną biblioteką publiczną na plan pierwszy wysuwają się obecnie 
zadania wspierające edukagę społeczeństwa i jego rozwój intelektustoy i kultural
ny. Zwiększa się również znaczenie biblioteki publicznej jako placówki usługowej, 
dostarczającej wszechstronnych informacji, tafcże utylitarnych. Biblioteki publiczne 
powinny funkcjonować jako pomost pomiędzy tradycyjnymi nośnikami informaqi 
a nowymi mediami powodując, że nośniki te będą się nawzajem uzupełniać, a nie 
wykluczać. Im wcześniej biblioteka publiczna stanie się żywym ośrodtóem informa- 
qi, i to nie tylko o regionie, tym zakres jej usług się rozszerzy i wzbogaci. Wzboga
cić się muszą także jej narzędzia pracy poprzez dalszą komputeryzację i automaty
zację z możliwością korzystania z Internetu włącznie. Idąc tokiem myśli cytowane
go już Ch. Batta, angielskiego specjalisty od nowych technologii informatycznych 
w bibliotekarstwie publicznym, można powiedzieć, że biblioteki publiczne XXI 
wieku będą sercem i mózgiem społeczeństwa informacyjnego. Stąd określenie to 
{The heart and brain of the Information Society) stało się tytułem jego publikacji.

Bardzo trafnie funkcję biblioteki publicznej w krajach demokratycznych określa 
tekst apelu konferencji PLACCAI^, zorganizowanej w dniach 29.09-1.10.1999 r. 
w Starych Jabłonkach k. Olsztyna, podkreślający, że biblioteki te są powszechnie 
dostępnym źródłem informacji potrzebnej do uczestniczenia w życiu społecznym, 
warsztatem dła ludzi zdobywających wiedzę, zwłaszcza tych, którzy zmieniają kwa
lifikacje i obszary działania^.

5 Ch. B att: The heart and brain of the Information Society. Public libraries in the 22" century. 
W: Libraries for the New Millenium. Implications for manger. Edited by David Raitt. London: Library 
Association Publishing 1997 s. 190-218.

6Dz. U.Nr 12,poz. 63.
1PLACCI (Public Libraries as Center for Culture and Information) Biblioteki publiczne jak centra 

kultuiy i informaqi, program realizowany przez biblioteki publiczne Olsztyna z bibliotekami w Szwecji.
 ̂Organizatorem konferencji była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, zob. M. Ra- 

rnutowska: Konferencja PLACCAI. Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji. „Por. Bibl.” 
2000 nr 2 s. 13-14.



Istnieje taka opinia, że biblioteki będą ważniejsze dla społeczeństwa informacji 
niż były dla społeczeństwa przemysłowego, a status ten zdobędą w części poprzez 
stawanie się bibliotekami wirtmlnymf.

Polskie biblioteki publiczne powinny dostosować swoje miejsce i cele do zało
żeń Manifestu UNESCO z 1994 г., w którym zawarta została wizja bibliotek pu
blicznych w jednoczącej się Europie.

Chociaż Manifest ten ma charakter deklaracji, a nie obowiązującego doku
mentu, to jednak zawiera szereg cennych i konkretnych wskazań dla bibliotek pu
blicznych, których misja ma polegać na:

1) stwarzaniu warunków i umacnianiu nawyków czytelniczych wśród dzieci od 
lat najmłodszych;

2) wspomaganiu edukacji indywidualnej i samokształcenia, jak ustawowych 
programów kształcenia na wszystkich poziomach;

3) zapewnianiu twórczego rozwoju jednostki;
4) stymulowaniu wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży;
5) promowaniu świadomości dziedzictwa kulturowego, uznania dla sztuk 

pięknych, osiągnięć nauki i wynalazczości;
6) udostępnianiu przejawów ekspresji wszystkich sztuk przedstawiających;
7) otaczaniu opieką dialogu międzykulturowego i popieraniu odmienności 

kulturalnej;
8) popieraniu tradycji mówionej;
9) zapewnianiu obywatelom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji lokal

nej;
10) dostarczaniu odpowiednich serwisów informacyjnych lokalnym przedsię

biorstwom, stowarzyszeniom i grupom zainteresowań;
11) ułatwianiu rozwoju informacji i umiejętności posługiwania się kompute

rem;
12) popieraniu i uczestniczeniu w akcjach i programach na rzecz walki z anal

fabetyzmem we wszystkich grupach wiekowych, jak i inicjowaniu takiej działalno
ści, o ile zachodzi taka potrzeba.

Podkreślając ważność zadań merytorycznych bibliotek publicznych, należy 
także doskonalić organizację i system zarządzania nimi. Musimy być jednocześ
nie świadomi, że organizacja i struktura sieci bibliotek publicznych jest już czę
ściowo z góry określona.

Cechą charakterystyczną bibliotek publicznych jest ich ścisłe powiązanie z ad- 
miiiistragą rządową (jak było przed 1990 r.) lub samorządową (jak jest obecnie) 
i ścisłe od niej uzależnienie. Każda zmiana w strukturach tej administraqi powo
duje konieczność dostosowania do niej sieci bibliotek publicznych. O licznych 
przykładach tej zależności będzie mowa w dalszej części pracy.

u .  POCZĄTKI BffiUOTEKARSTWA PUBUCZNEGO

Kończący się XX wiek skłania do refleksji nad początkami bibliotek publicz
nych i szukania korzeni, z których wyrosła w Polsce prawie dziesięciotysięczna ich 
sieć.

^Rola bibliotek we współczesnym świecie. Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kszt^k^Wi&bKo^^p^ 
i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą. Sprawozdawca: M. Ryynanen. Warszawa:
Publiczna m.st. Warszawy 1998 s. 38. ^  ̂  ^



Historia bibliotek publicznych zamyka się właściwie w jednym stuleciu. Bi
blioteki publiczne powstawały najczęściej z inicjatywy społecznej i były wyrazem 
demokratyzacji oświaty. Rozwój bibliotek publicznych na szerszą skalę zapocząt
kowany został w USA i Wielkiej Brytanii w połowie XIX wieku.

W Polsce pierwszy projekt utworzenia biblioteki publicznej związany był z Bi
blioteką Publiczną przy Oddziale krakowskim Towarzystwa Uniwersytetu Ludo
wego im. A. Mickiewicza (1905 r.) oraz Biblioteką Publiczną m.st.Warszawy 
(1907 r.). Do wybuchu II wojny światowej działało w Polsce około 1100 bibliotek 
publicznychio.

W okresie międzywojennym różne organizacje prowadziły biblioteki oświato
we. Organizacje te starały się zachować swoją samodzielność i pozostawać poza 
doraźnymi wpływami państwa^. Działające wówczas biblioteki samorządowe 
mając określoną autonomię, potrzebowały osłony i pomocy prawnej ze strony 
państwa. Związek Bibliotekarzy Polskich podejmował wielokrotnie próby ustale
nia trwałych podstaw funkcjonowania bibliotek publicznych. Mogło to jednak na
stąpić dopiero po zakończeniu II wojny światowej.

1.2.1. Tworzenie podstaw prawnych dla bibliotek
Główne fundamenty prawne dla bibliotek w okresie powojennym stworzył de

kret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblio-
tecznymii2.

Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej były sprzj^ającym okresem 
dla prawodawstwa bibliotecznego; zaistniała wówczas możliwość kształtowania 
regulacji prawnych bardziej korzystnych dla bibliotek, niż kiedykolwiek przedtem, 
a nawet w latach późniejszych. IĆsiążka i czasopismo były wówczas bezkonkuren
cyjne dla początkującego radia i braku telewizji, a ponadto traktowano je jako 
szansę do odrobienia wieloletnich zale^ości w dziedzinie edukacji. Potrzebna za

tem była wizja nowoczesnej biblioteki na mia
rę instytucji wkraczającej w XXI wiek. Dziś na 
progu tego wieku możemy z pełnym przeko
naniem skonstatować, że twórcy dekretu taką 
wizję mieli, a jej urzeczywistnienie zapobiegło 
rozbiciu bibliotek i pozostawieniu ich własne
mu losowi. Wprowadzenie do dekretu pojęcia 
ogólnokrajowa sieć biblioteczna miało nie tyl
ko symboliczne znaczenie. W tej sieci wyzna
czono szczególne miejsce dla bibliotek pu
blicznych.

Dekret zapoczątkował budowę sprawnie 
działającej sieci bibliotek publicznych, cho
ciaż akcja ta dość często prowadzona była 
w sposób propagandowy, a same postanowie
nia tego pierwszego aktu prawnego stały się 
później z przyczyn politycznych i ideologicz-
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nych, martwe. Wystarczy przypomnieć, że dzięki takim przedsięwzięciom spekta
kularnym w dniu 16 stycznia 1949 r. otwarto jednocześnie 1600 bibliotek gmin
nych i około 15 tys. punktów bibliotecznych.

Dekret ustalił następującą strukturę sieci bibliotek publicznych:
-  gminne biblioteld publiczne obsługujące czytelników na obszarze gminy, 

tworzą w miarę potrzeby odpowiednio zorganizowane oddziały na terenie po
szczególnych gromad, dzielnic miast i w innych ośrodkach życia zbiorowego w ten 
sposób, aby wszyscy obywatele mieli równomierne ułatwienie korzystania z księ
gozbiorów,

-  powiatowe biblioteki publiczne będące centralą biblioteczną na terenie po
wiatu, miały zadanie udzielania bibliotekom niższego stopnia organizacyjnego 
pomocy organizacyjnej i instruktorskiej, a zarazem uzupełniania działalności 
tych bibliotek przez dostarczanie księgozbiorów ruchomych,

-  wojewódzkie biblioteki publiczne, realizujące analogiczne zadania i funkcje 
jak biblioteki powiatowe na obszarze województwa.

Biblioteki publiczne miast województóch miały pełnić ponadto rolę bibliotek 
regionalnych, gromadząc pełne piśmiennictwo i inne dokumenty, odnoszące się 
do danego obszaru.

Do zakładania i utrzymywania bibliotek publicznych obowiązane były właści
we związki samorządowe.

Przepisy dekretu nie tylko zawierały kreatywne rozwiązania dotyczące budo
wy sieci bibliotecznej, ale także określone zabezpieczenia prawne dla istniejących 
już bibliotek. Np. art. 10, ust. 2 postanawiał: samorządowa biblioteka publiczna 
może być zawieszona w swej działalności lub zwinięta jedynie za zgodą Ministra 
Oświaty, powziętej w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej.

Do ważnych postanowień dekretu należało zabezpieczenie podstaw material
nych funkcjonowania bibliotek publicznych. Poza wymienionym już obowiązkiem 
utrzymywania tych bibliotek przez właściwe związki samorządowe, dekret okre
ślał także świadczenia państwa na ten cel. W art. 11 dekretu zawarte było nastę
pujące postanowienie: Coroczne świadczenia Państwa na rzecz samorządowych bi
bliotek publicznych wynosić będą co najmniej 25% łącznych wydatków wszystkich 
związków samorządowych na zakładanie i utrzymywanie ich bibliotek, poniesio
nych w poprzednim roku budżetowym.

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych biblioteki publiczne, podobnie zre
sztą jak inne placówki kultury i oświaty, traktowano jako ważne ogniwo oddzia
ływania ideologicznego na społeczeństwo. Był to najbardziej ponury okres syste
mu stalinowskiego, realizowanego w krajach tzw. demokraqi ludowej. Sukcesów 
w zakładanych celach indoktiynacyjnych jednak nie osiągnięto. Tymczasem dzię
ki bibliotekom zrobiono znaczny postęp w alfabetyzacji społeczeństwa (w latach 
czterdziestych liczbę analfabetów w Polsce szacowano na 4 min) i upowszechnia
niu książki i czytelnictwa.

Strukturę organizacyjną bibliotek, ustaloną dekretem, w zasadzie zachowała 
ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach Natomiast wraz z likwida
cją samorządów zmienić się musiał organizator bibliotek publicznych. Do ich za
kładania i utrzymywania oraz zapewnienia im odpowiednich warunków działania 
i rozwoju, ustawa zobowiązuje prezydia rad narodowych. Od wejścia w życie tej
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ustawy bezpośredni nadzór nad bibliotekami publicznymi sprawowały organy 
prezydiów właściwych rad narodowych. W praktyce ów nadzór organów rad na
rodowych nad bibliotekami cedowano na kierownictwo określonych bibliotek, 
np. dyrekcja wojewódzkiej biblioteki publicznej nadzorowała działalność biblio
tek publicznych działających w województwie -  właśnie w imieniu tych organów. 
Ministrowi Kultury i Sztuki, zgodnie z art. 24, ust. 2 tej ustawy powierzono na
czelny nadzór nad bibliotekami, chociaż nigdy do końca nie zdefiniowano, na 
czym ten naczelny nadzór ma polegać. Bardziej konkretny był zapis art. 27, ust. 
5, który wskazywał, że Minister Kultury i Sztuki określa szczegółowe zasady i tryb 
organizacji oraz zasady działania sieci bibliotek publicznych.

Podobnie, jak w dekrecie, obszar działania bibliotek publicznych miał odpo
wiadać podziałowi administracyjnemu państwa.

Konsekwencjami tego zapisu były dość liczne przekształcenia organizacyjne 
sieci bibliotek publicznych.

Odnotujmy więc te, które w sposób totalny zaważyły na organizacji sieci bi
bliotek publicznych:
• w 1954 r. gminy przekształcono na mniejsze jednostki -  gromady, co w rezul

tacie spowodowało likwidację 2997 gmin i utworzenie 8790 gromad, analo
giczne zmiany nastąpiły w sieci bibliotek publicznych w związku z powołaniem 
bibliotek gromadzkich;

• korekta tej reformy została przeprowadzona w 1972 r., a w jej rezultacie licz
bę gromad zredukowano do 4315;

• w 1973 r. wprowadzono ponowną reformę terenowych władz administracyj
nych na wsi: zamiast 4315 gromad utworzono 2365 gmin, co spowodowało, że 
na miejsce likwidowanych w 1972 i 1973 r. gromad powołano filie biblio
teczne;

• reforma z 1975 r. zmieniła zasady podziału terytorialnego kraju z organizaqi 
trzystopniowej na dwustopniową, likwidując ogniwo pośrednie miedzy gminą 
a województwem, jakim był powiat, zwiększono liczbę województw z istnieją
cych wówczas 22 (razem z miastami o statusie wojewódzkim) do 49; skutM 
tych zmian sprowadzały się do utworzenia 49 województw, natomiast biblio
teki powiatowe przekształcone zostały w biblioteki miejskie, a niektóre z nich, 
w sposób nieformalny spełniały funkcję bibliotek rejonowych lub oddziało
wych.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach najpełniej wyartykułowała za

dania dla wojewódzkich bibliotek publicznych, do których należały:
-  bezpośrednia obsługa biblioteczna miasta będącego jej siedzibą,
-  wydawanie bibliotekom publicznym niższych stopni zaleceń w zakresie tre

ści, organizacji, metod i programu pracy,
-  udzielanie bibliotekom niższych stopni pomocy instrukcyjno-metodycznej, 

szkoleniowej, bibliograficznej i organizacyjnej,
-  wypożyczanie tym bibliotekom książek i innych materiałów bibliotecznych,
-  gromadzenie materiałów bibliotecznych dotyczących własnego regionu. 
Biblioteki publiczne stopnia powiatowego miały spełniać analogiczne zadania

na obszarze swego działania jak biblioteki wojewódzkie, jednak w rzeczywistości 
było to najsilniejsze ogniwo sieci bibliotek publicznych. Tu realizowano zakup 
i opracowanie dla bibliotek publicznych sieci powiatowej z prowadzeniem cen
tralnego katalogu włącznie, tu prowadzony był bezpośredni instruktaż i kontrola 
(która po 1990 r. stała się nierealna), szkolenie kadry, pomoc w selekcjonowaniu 
zbiorów. Działania te realizowano przy bardzo bliskiej współpracy pomiędzy



biblioteką powiatową a organami rad narodowych szczebla powiatowego, miej
skiego i gminnego. Wojewódzkie biblioteki publiczne w tej sytuacji mogły się 
ograniczyć do sprawowania ogólnego nadzoru nad siecią bibliotek publicznych 
w województwie. Kiedy w 1975 r., po wejściu w życie reformy administracyjnej 
kraju, zlikwidowano powiaty, a więc i powiatowe biblioteki publiczne -  powstała 
dotkliwa luka. Starano się ją wypełnić przez powoływanie, w sposób nieformalny, 
bibliotek rejonowych lub oddziałowych. Sprowadzało się to do powierzania przez 
wojewódzką bibliotekę publiczną niektórym instruktorom biblioteki powiatowej 
funkcji opiekuńczo-nadzorczej nad bibliotekami publicznymi w powiecie. In
struktorzy ci pracując w powiatowej bibliotece publicznej %li zaangażowani na 
etatach wojewódzlaej biblioteki publicznej. Jeżeli wówczas dawnej bibliotece po
wiatowej nadano status biblioteki oddziałowej, wszyscy jej pracownicy zaangażo
wani byli na etatach wojewódzkiej biblioteki publicznej. Tę formę najczęściej 
można było spotkać w ówczesnych województwach szczecińskim i elbląskim, 
a przetrwała ona najdłużej prawdopodobnie w Bibliotece Publicznej w Bra
niewie.

13. ВШиОТЕЮ W  CZASIE mANSFORMACJI 
SimECZNO-USTROJOWEJ

W dniu 29 grudnia 1989 r. Sejm dokonał zmian w konstytuqi, ustanawiając 
nazwę państwa na „Rzeczpospolita Polska”, w której władza zwierzchnia należy 
do narodu, a sprawowana jest przez przedstawicieli wybranych do Sejmu, Sena
tu i Samorządu Terytorialnego. Jednak samorząd został w pełni zbudowany tylko 
na stopniu gminy. Nie powołano wówczas pełnego samorządu teiytorialnego 
w województwie, mieszkańcy województwa nie stanowili wspólnoty samorządo
wej, która posiadałaby odpowiednie organy. Istniała jedynie reprezentacja gmin 
w postaci sejmiku wojewódzkiego, złożonego z delegatów wybranych przez gmi
ny w liczbie zróżnicowanej, zależnej od liczby mieszkańców tych jednostek. Taki 
stan prawny utrzymał się do 31 grudnia 1998 r.

Gmina jest więc jednostką zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Jej 
mieszkańcy „tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. „Gmina posiada 
osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność”. Należą do niej wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokal
nym, w tym zadania w sferze kultury -  dotyczące prowadzenia bibliotek samorzą
dowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorial
nym do zadań własnych gminy, mających na celu zaspokojenie potrzeb zbiorczych 
wspólnoty należą sprawy kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek 
upowszechniania kultury; natomiast art. 7 ust. 2 tej ustawy uściśla, iż zadania 
własne gminy uregulowane ustawowo (a więc i dotyczące bibliotek) mają charak
ter obowiązkowy.

Konselwencją tych przemian ustrojowych była zmiana statusu wszystkich bi
bliotek publicznych z państwowych na samorządowe, z wyjątkiem wojewódzkich 
bibliotek publicznych, które do 31 grudnia 1998 r. były państwowymi instytucja
mi kultury.

Od 1975 r. ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach była już częściowo 
zdezaktualizowana w stosunku do zmienionego statusu bibliotek publicznych.



Powstałe dla tej sieci bibliotecznej luki prawne w istotny sposób wypełniła usta
wa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej!^. Do form organizacyjnych działalności kulturalnej ustawa ta zali
czyła m.in. biblioteki, które jako instjtuqe kultury podlegały jej postanowieniom. 
Dotyczyło to przede wszystkim całej sfery organizacji bibliotek publicznych, np. 
powoływania, rejestrowania, połączenia, likwidacji bibliotek, zasad finansowania, 
zasad i tiybu powoływania i odwoływania dyrektorów bibliotek i in.

Na początku lat dziewięćdziesiątych biblioteki publiczne musiały zmienić 
dotychczasową organizację i styl pracy, aby dostosować się do sytuacji, kiedy 
biblioteka wyżej zorganizowana nie mogła już mieć nadzoru i kontroli nad pod
ległymi jej dawniej bibliotekami terenowymi.

Po przeprowadzeniu analizy stanu organizacyjnego bibliotek publicznych 
w 1991 r. okazało się, że oczekują one zmodyfikowanych ramowych statutów, 
które odpowiadałyby oczekiwaniom organów samorządów terytorialnych.

Wykorzystując uprawnienia obowiązującej jeszcze formalnie ustawy z dnia 9 
kwietnia 1968 r. o bibliotekach. Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało ramowe 
statuty:

1) bibliotek publicznych stopnia wojewódzkiego,
2) biblioteki samorządowej (gminnej, miejsko-gminnej, dzielnicowej).

1.4. ZARYS NOWEJ ORGANIZACJI BIBUOTEK
PUBLICZNYCH

Ramoi^ statut biblioteki publicznej stopnia woje\¥Ódzkiego zakładał, że 
biblioteka ta jest główną książnicą województwa. Zapewnia obsługę biblioteczną 
mieszkańców miasta -  siedziby województwa. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu po
trzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności regionu, upowszechnianiu wie
dzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu 
informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej. W statucie sformułowano m.in. 
następujące zadania biblioteki wojewódzkiej:

-  gromadzenie, opracowanie i konserwacja materiałów bibliotecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

-  pomoc w doborze materiałów bibliotecznych dla bibHotek stopnia podsta
wowego,

-  organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych lu
dziom niepełnosprawnym, organizowanie obsługi bibliotecznej pacjentów w szpi
talach i innych placówkach służby zdrowia,

-  prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej ze szczególnym 
uwzględnieniem bibliografii regionalnej,

-  badanie potrzeb czytelniczych, warunków i skuteczności ich zaspokajania 
przez biblioteki,

-  opracowywanie opinii i analiz dotyczących sieci bibliotek publicznych, za
kładowych i szpitalnych,

-  dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek,
-  pomoc merytoryczna i organizacyjna bibliotekom publicznym, zakładowym 

i szpitalnym w województwie.



-  współdziałanie z bibliotelcami innycłi sieci, instytucjami naulcowymi oraz 
organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświato- 
wycłi i kulturalnycłi społeczeństwa,

-  prowadzenie międzybibliotecznej wymiany materiałów bibliotecznycłi 
w kraju i za granicą, w zakresie doskonalenia organizacji i działalności mer^o- 
rycznej instytucji bibliotecznych.

Wojewódzka biblioteka publiczna do 1999 r. finansowana była z budżetu wo
jewody.

Wspólny ramoi^ statut dla gminnej biblioteki publicznej (gminnej 
i miejskiej biblioteki publicznej, miejskiej biblioteki publicznej, dzielnico- 
wej biblioteki publicznej), do szczegółowego zakresu działania tych bibliotek 
zaliczał m.in.:

-  gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

-  udostępnianie zbiorów bibUotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu 
oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

-  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
-  udzielanie bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej,
-  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
Biblioteka gminna, biblioteka gminna i miejska, miejska biblioteka oraz dziel

nicowa biblioteka były i są nadal finansowane z budżetu właściwego samorządu. 
W okresie do 1999 r. biblioteki publiczne wszystkich szczebli prowadziły gospo
darkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe. Od 2000 r. 
zmieniły się zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez biblioteki publicz
ne, o czym będzie szersze wyjaśnienie w omówieniu zasad finansowania bibliotek 
publicznych.

Szybko zachodzące zmiany w życiu kraju wymuszały przyjęcie nowej ustawy 
o bibliotekach, która mogłaby stworzyć ramy prawne dla bibliotek w nowej rze
czywistości ustrojowej i społeczno-politycznej.

1.4.1. Kształtowanie się pełnej sieci bibliotek
samorządowych

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach^^ określa tylko ogólne ramy 
organizacyjne bibliotekarstwa polskiego, dostosowując je do obowiązujących 
norm europejskich. Zapis w art. 3 ust. 2 stanowi, że prawo korzystania z bibliotek 
ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie. W zakresie organi- 
zaqi bibliotek przepis ten powoduje dostępność do biblioteki każdego czytelni
ka, niezależnie od jego narodowości, miejsca zamieszkania, wykształcenia, po
chodzenia społecznego.

W praktyce stosowane są jednak pewne bariery korzystania z bibliotek: bibUo- 
teki szkolne pożyczają książki w obrębie szkoły, biblioteka uczelniana w środowi
sku akademickim, gminna biblioteka publiczna w stosunku do mieszkańców te
renu gminy, miejska w granicach obszaru miasta. To nie znaczy, że odmawia się 
czytelnikowi „z zewnątrz” korzystania z biblioteki, ale stwarza się odpowiednie



zabezpieczenia (пр. pobiera się kauqe), со często dla czytelnika jest uciążliwe, 
a nawet może go zniechęcić do korzystania z bibliotekil^.

Na organizację biblioteki, zakres jej współdziałania z innymi instytucjami 
i placówkami wpłynąć powinno zadanie określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, nakazujące jej: prowadzenie działalności 
informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, mu
zeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym 
zakresie.

W stosunku do niektórych bibliotek zadania te rozszerza się na prowadzenie 
działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, 
edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej (art. 4 ust. 2).

Przepis ten w sposób zasadniczy zmienia funkcję tradycyjnej biblioteki. Ma to 
być także nowoczesny ośrodek informacji, posiadający bogatą dokumentację, 
także archiwalną, dotyczącą najbliższego otoczenia biblioteki, tzn. instytucji, 
z którymi musi ona współdziałać. W krajach skandynawskich biblioteki publicz
ne spełniają także usługi archiwalne, z wydawaniem metiyk urodzenia mieszkań
ców objętych zasięgiem działania biblioteki. W jaki sposób biblioteki publiczne 
wywiązują się z tych obowiązków, spróbujemy odpowiedzieć w rozdziale traktu
jącym o informacyjno-bibliograficznej działalności bibliotek.

Na organizację bibliotek, w świetle ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o biblio
tekach, największy wpływ mają ich organizatorzy.

Podstawowym warunkiem należytego funkcjonowania biblioteki i stworzenia 
dla niej właściwej organizacji jest spełnienie warunku określonego w art. 9 ust. 1, 
który stanowi, że organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju biblioteki, 
odpowiadające jej zadaniom. W trakcie prac nad ustawą zwyciężył postulat, aby 
chociaż ogólnie zdefiniować owe warunld, stąd zapis ust. 2, określający, że orga
nizator ma zapewnić w szczególności:

1) lokal,
2) środki na:

a) wyposażenie
b) prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów biblio

tecznych,
c) doskonalenie zawodowe pracowników.

Są to najważniejsze obowiązki organizatora wobec biblioteki, których spełnie
nie umożliwia funkcjonowanie biblioteki, a w sprzyjających warunkach także roz
wój. Ustawa nie może określać bardziej szczegółowych obowiązków, tzn. nie po
daje jakiej wielkości powinien być lokal, jakiego rodzaju wyposażenie powinna 
mieć biblioteka (np. czy należy do niego także wyposażenie komputerowe), wre
szcie nie podaje się skali zakupów nowości. Tylko biblioteki publiczne miały usta
lone, w sposób fakultatywny, normy zakupu (18 nowo zakupionych książek na 
100 mieszkańców) -  o czym będzie dalej mowa. Bardzo ważny jest zapis zobowią
zujący organizatora do umożliwienia doskonalenia zawodowego pracowników 
bibliotek. Dotychczas w wielu przypadkach stwarzano pracownikom bibliotek 
poważne trudności w uczestnictwie w różnych formach doskonalenia.

Najbardziej kontrowersyjnym postanowieniem ustawy jest następujący zapis 
art. 10: biblioteka może stanowić samodzielną jednostkę organizacyjną albo wcho
dzić w sMad innej jednostki.

Por. L. B iliński: Czy pobieranie kaucji jest zgodne z prawem? „Bibliotekarz” 2000 nr 5.



Jest to szczególny przypadek odnoszący się do bibliotek uczelnianych, które są 
częścią uczelni, ale coraz częściej zapis ten wykorzystany jest do zmiany statusu bi
bliotek publicznych w wyniku ich łączenia z ośrodkami kultury i innymi instytucja
mi. Ma to ogromny wpływ na organizację biblioteki i system zarządzania nią. Bi
blioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu 
o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora (art. 11 ust. 1), 
natomiast zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wcho
dzącej w skład innej jednosthi organizacyjnej określa regulamin nadany przez kie
rownika tej jednostki (art. 12). Bibliotekę i jej filie, posiadającą statut osłaniają 
przepisy zawarte w art. 13 ust. 4, natomiast nie dotyczy to bibliotek wchodzących 
w skład innej jednostki organizacyjnej. Statut i regulamin biblioteki, to są dwa bar
dzo różnej rangi dokumenty i służą nie tym samym celom.

Główny kształt organizacyjny biblioteki powinien być określony w jej statucie. 
O tej kwestii rozstrzyga art. 11, który stanowi, że biblioteka stanowiąca samodziel
ną jednostkę organizacyjną działa na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz 
statutu nadanego przez organizatora. Akt o utworzeniu biblioteki określa:

1) nazwę, siedzibę i zakres działania bibłioteki,
2) źródła finansowania.
3. Statut określa w szczególności:
1) cele i zadania biblioteki,
2) organy biblioteki i jej organizację, w tym zakres działania i lokalizację filii 

oraz od^iałów,
3) nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki -  

w odniesieniu do biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
4) sposób gospodarowania środkami finansowymi biblioteki.
4. Właściwi ministrowie mogą ustalić, w drodze zarządzenia, ramowe statuty dla 

bibliotek, których organizatorem jest jednostka organizacyjna nadzorowana przez 
tych ministrów.

Ze względu na to, że Minister Kultury i Sztuki, zgodnie z ustawą z dnia 27 
czerwca 1997 r. o bibliotekach, nie jest organizatorem bibliotek publicznych, nie 
może ustalać ramowych statutów dla bibliotek publicznych.

Zgodnie z art. 16, ust. 4 tej ustawy Minister Kultury i Sztuki nadaje natomiast 
statut Bibliotece Narodowej, bowiem sprawuje on nad nią nadzór i finansuje jej 
działalność.

Wszystkie wymienione w art. 11 problemy powinny być uwzględnione w każ
dym jednostkowym statucie biblioteki, oczywiście o znacznie większej szczegóło
wości, niż mogła to uczynić ustawa.

O organizacji i strukturze biblioteki decyduje więc akt jej utworzenia i statut. 
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz jej zmiany wynikające z re
formy samorządowej, wprowadzonej 1 stycznia 1999 r.^ ,̂ spowodować powinna 
zmiany w istniejących statutach lub nawet opracowanie nowych statutów. Statut 
powinien odzwierciedlać pożądaną strukturę organizacyjną bibliotek, jej oddzia
łów, filii. Błędne jest, w przypadku biblioteki posiadającej osobowość prawną, za
mieszczanie w regulaminie biblioteki postanowień dotyczących struktury biblio
teki, względnie jej ogniw. Przekazane w 1992 r. ramowe statuty biblioteki nie mo
gą być obecnie powtórzone, ponieważ ustawa dopuszcza taką możliwość w sto
sunku do bibliotek, których organizatorem jest jednostka organizacyjna nadzoro



wana przez właściwego ministral^. W przypadku Ministra Kultury i Sztuki, jak 
już stwierdzono, jedynie statut Bibliotela Narodowej jest przez niego zatwierdza
ny (Minister Kultuiy i Sztuki jest organizatorem Biblioteki Narodowej). To samo 
dotyczyło wojewodów w stosunku do wojewódzkich bibliotek publicznych, ale tyl
ko do 1999 r. włącznie oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów -  w stosunku do 
miejskich i gminnych bibliotek publicznych.

We wszystkich statutach wojewódzkich bibliotek publicznych powinny być wy
eksponowane ich kompetencje w zakresie sprawowania nadzoru merytorycznego 
(ale nie kontroli!) nad bibliotekami samorządowymi. Ponadto dokument ten po
winien być znany wszystkim bibliotekom samorządowym, a także ich organizato
rom, bo tylko wtedy będzie można zapobiec próbom różnych przekształceń, jakie 
dotychczas dość często się zdarzafy, najczęściej z negatjwnym skutkiem dla bi
bliotek.

Dokumentem niższej rangi, służącym zresztą innym celom, jest regulamin bi
blioteki. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wcho
dzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez 
kierownika tej jednostki (art. 12).

Jest to postanowienie bardzo niekorzystne dla bibliotek znajdujących się już 
w strukturze innych instytucji kultury (np. ośrodków kultury). W wielu przypad
kach biblioteka traci swoją tożsamość, nie określa się dla niej żadnej autonomii, 
a niekiedy tylko drugorzędne funkcje wymienia się w regulaminie połączonych 
instytucji kultury.

Podjęte są działania legislacyjne zmierzające do ograniczenia, a może nawet 
wyeliminowania praktyk łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami 
kultury. Dopóki tak się nie stanie połączenie, podział lub likwidacja biblioteki 
dokonywana będzie na podstawie art. 13, który stanowi:

1. Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki
2. Organizator obowiązany jest na trzy miesiące przed dniem wydania aktu o po

łączeniu lub podziale biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swo
im zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu 
biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.

3. Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o likwi
dacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz 
z uzasadrńeniem^^.

4. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokra
jowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednost
ki sprawującej nadzór merytoryczny nad S:iałalnością biblioteki. Przepis ten stosu
je się odpowiednio do filii bibliotecznych.

5. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się do bibliotek wchodzących w skład innej jed
nostki organizacyjnej.

6. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Takie ramowe statuty nadawano bibliotekom publicznym w latach 70. Wprowadzafy je: Zarzą
dzenie Nr 109 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 listopada 1972 r. w sprawie nadania ramowych statu
tów bibliotekom publicznym stopnia wojewódzkiego oraz bibliotekom publicznym stopnia powiatowego 
(Dz. Urz. MKiS Nr 8, poz. 83); Zarządzenie Nr 103 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 listopada 
1973 r. w sprawie ustalenia wzorcowego statutu gminnej biblioteki publicznej (Dz. Urz. MKiS Nr 12, 
poz 71).

Na podstawie art. 39a znowelizowanej ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668) -  do dnia 31 grudnia 2002 r. 
termin na podanie informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji wszystkich instytucji kultury, okreś
lony w art. 22 ust. 2, nie może być krótszy niż 12 miesięcy.



Postanowienie ustępu 6 wyklucza łączenie bibliotek szkolnych i pedagogicz
nych z innymi bibliotekami, co dość często zdarzało się w przeszłości ze szkodą 
dla biblioteki publicznej oraz szkoły. O tym jak ten przepis jest w praktyce re
spektowany będzie mowa w dalszej części pracy.

Władze samorządowe kierując się względami oszczędnościowymi podejmują 
próby łączenia bibliotek, które przez dziesiątki lat funkcjonowały oddzielnie, ob
sługując swoje, już tradycyjnie ukształtowane grupy użytkowników. Najwięcej 
mamy obecnie bibliotek publicznych połączonych z ośrodkami kultury. Ich licz
ba na początku lat dziewięćdziesiątych przekraczała 600 a pod koniec 1999 r. 
ponad 900.

Drugą grupą, pod względem liczby połączonych placówek, są biblioteki publicz
no-szkolne. Istnieją jednak istotne różnice w tych właśnie połączeniach. Zjawisko 
integraqi organizacyjnej bibliotek publicznych ze szkolnymi zapoczątkowano na 
zasadzie eksperymentu w woj. olsztyńskim w latach siedemdziesiątych. Jest to już 
powszechnie znany typ biblioteki publiczno-szkolnej, funkgonującej najczęściej 
w innym budynku niż szkoła, otwartej dla całego środowiska w go^inach dogod
nych zarówno dla mieszkańców, jak i uczniów miejscowej szkoły. Różnica pomię- 
d ^  tak zintegrowaną placówką, a biblioteką publiczną polega na istnieniu w niej 
dwóch księgozbiorów (szkolnego oraz dla mieszkańców obsługiwanego terenu), 
z odrębnymi inwentarzami. W takich bibliotekach zatrudniany jest często także bi- 
bliotekarz-nauczyciel, bo takie stanowiska mają pracownicy bibliotek szkolnych.

Od kilku lat funkcjonują także biblioteki szkolno-publiczne, które tym różnią 
się od bibliotek publiczno-szkolnych, że działają w szkołach, otwarte są najczę
ściej w godzinach pracy szkoły. Posiadają księgozbiór własny oraz zlikwidowanej 
biblioteki publicznej z zaleceniem jego udostępniania najbliższemu środowisku, 
obsługiwanemu dawniej przez odrębną bibliotekę publiczną.

Jak łatwo zauważyć różnica pomiędzy biblioteką publiczno-szkolną a szkolno- 
publiczną jest dość istotna, chociaż w zestawieniach statystycznych często określa 
się je jedną wspólną nazwą -  biblioteki publiczno-szkolne.

W czasie dyskusji nad nową ustawą o bibliotekach przeważał pogląd, że bi
blioteka szkolna jest integralną częścią szkoły, wspierającą realizowany przez nią 
proces dydaktyczno-wychowawczy. Posłowie stwierdzali ponadto, że biblioteka 
szkolna będąc częścią szkoły nie może tworzyć odrębnego organizmu poprzez łą
czenie się z inną instytucją, np. biblioteką publiczną. Wypowiadano się również 
zdecydowanie za pełną samodzielnością bibliotek pedagogicznych.

W przypadku bibliotek szkolnych można również przywołać zapis ust. 5 oma
wianego artykułu, który mówi, że przepisów dotyczących połączenia, podziału 
lub liMdacji nie stosuje się do bibliotek wchodzących w skład innej jedno
stki organizacyjnej. Właśnie biblioteka szkolna względnie uczelniana wchodzi 
w skład szkoły, uczelni, jest jej integralną częścią.

Prawo nie działa wstecz, w związku z tym nie należy już zintegrowanych bi
bliotek i do tego dobrze funkcjonujących reorganizować, natomiast obecnie trze
ba stosować postanowienia obowiązującej ustawy o bibliotekach.

Można się spodziewać, że w najbliższych okresie ukształtuje się nowy model 
biblioteki szkolnej, dostosowany do zreformowanej szkoły. Zobowiązuje do tego 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie 
ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego 
gimnazjum^o. Rozporządzenie to w załącznikach: Ramowym statucie publicznej



sześcioletniej szkoły podstawowej (w § 9) oraz w Ramowym statucie publicznego 
gimnazjum (§ 11) daje identyczny zapis dotyczący biblioteki szkolnej. Nakłada się 
w nim obowiązek określenia szczegóto^ch zadań i bibliotek szkolnych 
oraz zadań nauczycieli bibliotekarz -  zgodnie z obowiązującymi przepi
sami. Weszło ono w życie z dniem 1 września 1999 r., a więc do tego czasu po
winny być zatwierdzone jednostkowe statuty szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Z uwagi na to, że w takich statutach dominować będą sprawy szkoły i realizowa
ne przez nią procesy dydaktyczne i wychowawcze, można się spodziewać, iż 
uwzględnią one jedynie węzłowe problemy dotyczące biblioteki szkolnej. 
W związku z tym słusznie proponuje się, aby w tekście głównym statutu zamie
ścić zdanie mówiące o tym, że szczegółowe zadania i organizację biblioteki szkol
nej oraz zadania nauczycieli bibliotekarzy określi załącznik do statutu^i. Jednak
że zasadnicze kwestie dotyczące statusu biblioteki szkolnej, a więc czy jest ona 
tylko biblioteką szkolną, czy szkolno-publiczną, względnie publiczno-szkolną, 
muszą być rozstrzygnięte w tekście głównym statutu. Będzie to jednocześnie oka
zja do zrewidowania i ewentualnego zmodyfikowania obecnego kształtu bibliote
ki szkolnej. Oczywiście biblioteka w szkole licealnej nas tu nie interesuje, ponie
waż działa ona w strukturze szkoły i nie ma żadnych powiązań organizacyjnych 
z biblioteką publiczną, poza ewentualną współpracą merytoryczną.

Sami bibliotekarze negatywnie oceniają łączenie biblioteki z innymi instytucja
mi. Ponad 82% badanych bibliotek wypowiedziało się przeciwko takim działa- 
niom22. Tylko 3% badanych dopuszcza możliwość łączenia bibliotek z muzeami^ .̂

Działalność organizacyjna i problemy finansowe bibliotek odgrywają obecnie 
znacznie większą rolę niż w przeszłości. Biblioteki państwowe, zasilane dodatko
wo śródkami z funduszu rozwoju kultury nie miały tych problemów, jakie poja
wiły się u schyłku lat osiemdziesiątych.

Ш  początku lat dziewięćdziesiątych samorządy przejmując biblioteki publicz
ne zakładały, iż będą one w całości lub w części samowystarczalne. Organizato
rzy bibliotek często domagali się od bibliotekarzy świadczenia odpłatnych usług 
dla czytelników. Organizacja i zarządzanie bibliotekami koncentrowały się wokół 
pozyskiwania środków na działalność biblioteki. Nowa ustawa kwestie te roz
strzyga stanowiąc, że wysokość opłat za usługi biblioteczne nie może przekraczać 
kosztów wykonania usługi. Podobnie jak w poprzednich regulacjach prawnych 
zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dy
rektora. Niektórzy bibliotekarze oczekują, że Minister Kultury i Sztuki określi 
nie tylko zasady, ale i cennik usług bibliotecznych, jak to miało miejsce w dale
kiej przeszłości.

Kwestie usług bibliotecznych reguluje art. 14 w sposób następujący:
7. Uslu^ bibliotek, których organizatorami są podmioty określone w art. 8 ust. 2 

są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać ko

sztów wykonania usługi.
4. Zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej 

dyrektora (kierownika).

' ' Biblioteka szkolna w statucie STJcoty. „Biblioteka w Szkole” 1999 nr 6 s. 6-7.
, 22 g  Kun der ak; Jak nas widzą i czego od nas oczekują bibliotekarze z gmin? W: Jak pomagać 

bibliotekom? Dylematy czasu przemian. Materiały z konferencji Cedzyna 18-20 wrzesień 1994 r. 
Warszawa: Wydaw. SBP 1995 s. 83-92. Propozycje i Materiały.

23 Może opinia ta wypowiedziana została z przekory, bowiem ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. 
o muzeach i tak wyklucza łączenie muzeów z innymi instytucjami.



Dla zarządzania biblioteką ważnym postanowieniem jest następujący zapis 
art. 15: Przy bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ o charak
terze doradczym i opiniodawczym, na zasadach określonych w statucie; pozwala 
bowiem na tworzenie takich organów opiniodawczych i doradczych jak np. rady 
bibliotecznej składającej się m.in. z przedstawicieli zainteresowanych instytucji 
i organizacji, a w przypadku biblioteki posiadającej status naukowy -  rady nau
kowej biblioteki. Ustalenia na temat organu doradczego powiany bezwz^ędnie 
znaleźć się w statucie biblioteki, p r^  której ten organ będzie działał.

Zmieniona sytuacja prawno-ustrojowa nie wymaga ustawowego zapisu zezwa
lającego, by przy bibliotece mogła działać organizacja o charakterze społecznym 
(np. koło przyjaciół bibliotek^^). Jest to sprawa oczywista, tam gdzie jest taka tra
dycja lub zrodziła się nowa potrzeba powołania takiej organizaqi, a nawet funda
cji, to powinna ona działać, kierując się odrębnymi przepisami (są one np. ściśle 
określone w stosunku do fundaqi).

Omawiając kwestie organizacji bibliotek zwrócić należy uwagę na ujawnioną 
już nadinterpretację art. 16. ust. 2, któiy stanowi, że Biblioteka Narodowa ma oso
bowośćprawną. To postanowienie u niektórych bibliotekarzy stworzyło obawy, że 
jedynie Bibliotece Narodowej przysługuje, zgodnie z ustawą, osobowość prawna, 
innym bibliotekom nie. Ma to skutki prawne i organizacyjne. W tym miejscu na
leży z całym naciskiem stwierdzić, że osobowość prawna uzyskana przez bibliote
ki będące instytucjami kultury, na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o organizowa
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązuje nadal w związku z zapi
sem art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zgodnie z którym: 
w zakresie nie uregulowanym ustawą o bibliotekach stosuje się odpowiednio przepi
sy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawa ta podkreśla, 
że bibliotekami publicznymi są zorganizowane w formie instytucji kultury: Bibliote
ka Narodowa, wojewódzkie biblioteki publiczne i gminne (komunalne) biblioteki 
publiczne.

Postanowienie to nie zmienia statusu biblioteki publicznej, który ukształtował się 
na początku lat dziewięćdziesiątych w wyniku wprowadzenia ustaw samorządowych, 
a w szczególności ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(art. 18 ust. 2).

O organizaqi i strukturze bibliotek traktuje art. 19 ust. 1, który ma następują
ce brzmienie: Biblioteki publiczne organizowane są w sposób zapewniający mie
szkańcom dogodny dostęp do matericdów bibliotecznych i informacji. W tym celu:

-  gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, 
wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych,

-  powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publicz
ną (zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie poro
zumienia, wojewódzka lub gminna bibliotek publiczna działająca i mająca swoją 
siedzibę na obszarze powiatu),

-  samorząd województwa organizuje i prowadzi co najmniej jedną wojewodzką 
bibliotekę publiczną^^.

24 Działalność kół pr^aciół bibliotek regulował w przeszłości regulamin, wprowadzony Zarzą
dzeniem Nr 97 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 sierpnia 1970 r, w sprawie kół przyjaciół рггу bi- 
bliotekacłi publicznych (Dz. Urz. MKiS Nr 10, poz. 64). Zgodnie z obowiązującym regulaminem za
daniem koła pr^jaciół bibliotek jest: 1) udział w organizowaniu lub bezpośrednie organizowanie 
prac kulturalno-oświatowych związanych z książką i czytelnictwem, 2) pozyskiwanie nowych c^elni- 
ków, zwłaszcza w tych grupach mieszkańców, w których zainteresowania c^elnicze nie są jeszcze na
leżycie rozbudzone, 3) powiększanie zbiorów i staranie się o poprawę w an^ów  pracy biblioteki, bu
dzenie wśród czytelników poszanowania książki i poczucia odpowie^ialnośd za mienie publiczne.

^  Są to zapisy art. 19 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.



Posłowie dyskutując nad tym sformułowaniem w czasie prac nad ustawą świa
domie wprowadzili postanowienie „co najmniej jedna biblioteka w gminie”, bo 
w przypadkach szczególnie uzasadnionych może to być konieczne. Ustawa o bi
bliotekach będzie funkcjonować w szerszej perspektywie czasu, niż ustalone 
struktury administraqi samorządowej. Mamy w tym zakresie bogate doświadcze
nia z przeszłości.

Nie wszędzie biblioteka samorządowa musi być jedyną instytuqą obsługującą 
potrzeby czytelnicze. Ustawa przewiduje możliwość zawierania porozumienia, za 
zgodą organizatora, z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego 
prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk. Przykła
dów takich mamy wiele, chodziło więc o ich prawne usankcjonowanie.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. formułuje następujące zadania dla woje
wódzkiej biblioteki publicznej:

1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych 
służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenio
wych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących 
jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, orga
nizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publiko
wanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o cha
rakterze regionalnym,

3) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie 
stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie 
organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,

4) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
5) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiato

we i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 526.
Dla powiatowej biblioteki publicznej przypisane zostały analogiczne zadania 

jak dla wojewódzkiej, ograniczone oczywiście do obszaru powiatu, z wyjątkiem 
czynności określonej w wymienionym wyżej punkcie 527.

Jadwiga Kołodziejska pisząc o przyszłości bibliotek powiatowych zwróciła 
uwagę, że przy obecnej autonomii samorządów gminnych nie może być powrotu 
do scentralizowanego i dyrektywnego systemu zarządzania siecią bibliotek w po
wiecie, natomiast możliwa jest współpraca publicznej biblioteki powiatowej z bi
bliotekami gminnymi m. in. w takich obszarach jak: polityka gromadzenia zbio
rów, zarządzanie bazami informacyjnymi, zastosowanie nowych technik informa
cyjnych, upowszechnienie dostępu do Internetu, aktywność kulturalna bibliotek 
na rzecz środowiska lo k a ln e g o 28.

Bardzo precyzyjnie określił rejestr powinności powiatowej biblioteki publicz
nej, na najbliższy okres, a także w przyszłości, prof. Jacek Wojciechowski, któiy 
oprócz bogatej wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bibliotekami, posiada 
ogromne doświadczenie praktyczne jako wieloletni dyrektor Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Krakowie. Ze względu na duże znaczenie zaproponowa
nych zadań dla tych nowo tworzonych ogniw sied bibliotek publicznych, warto 
zacytować chociaż niektóre ich powinności, usystematyzowane przez J. Wojcie-

26 Dotyczy to współdziałania bibliotek wcłiodzącycłi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
27 Tj. badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, 

organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji 
zmian w tym zakresie.

28 J. Kołodziejska: powiatowych bibliotek publicznych. „Bibliotekarz” 1999 nr 7-8 s. 3-5.



chowskiego w 10 działach. Wśród zadań ogólnych, wymienia m.in. koordynację 
działalności bibliotek w powiecie; w zakresie działalności instrukcyjno-meto
dycznej: merytoryczna pomoc na miejscu, w bibliotekach -  realizowana według 
podziału rejonowego i specjalności zawodowych, udział w modernizacji warsztatów 
pracy tych bibliotek i w organizacji usług; w zakresie doskonalenia zawodowe
go: organizacja bieżących zawodowych szkoleń głównych, prowadzenie praktyk 
wstępnych dla nowych pracowników; w dziedzinie promocji i pracy w środowi
sku; promocja bibliotek w całym regionie, inicjowanie współpracy z innymi 
bibliotekami oraz instytucjami; w dziale programy i analizy: sugestie do rocz
nych planów pracy bibliotek, sporządzanie rocznych sprawozdań, prowadzenie 
kartoteki pracowników; w zal^esie gromadzenia zbiorów: sugestie i opinie 
w sprawach zakupu książek, materiałów audialnych, audiowizualnych, elektro
nicznych, sugestie do prenumeraty (ewentualna prenumerata uzupełniająca ze 
środków ponadlokalnych, przygotowanie propozycji selekcyjnych, udział w in
wentaryzacji zbiorów; w zakresie opracowania zbiorów: pomoc przy klasyfikacji 
nabytków i opisie katalogowym, ewentualny udział w tworzeniu katalogów; w za
kresie udostępniania zbiorów: koordynacja wypożyczania zbiorów o charakterze 
wyspecjalizowanym, pomoc w obsłudze użytkowników dla celów edukacyjnych, 
organizacja i udostępnianie zbiorów obcoję^cznych, pośrednictwo w systemie 
wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wśród zadań przewidzianych do realizacji w przyszłości, J. Wojciechowski 
wymienia dwa kierunki: elektronizacja: koordynaqa elektronizacji bibliotek 
w powiecie, pomoc i doradztwo w zakresie wyposażenia elektronicznego oraz za
kupu i instalacji oprogramowania, stopniowe współtworzenie sieci eleiktronicznej 
w bibliotekach i informacja: koordynacja lokalnej działalności informacyjnej, 
doposażanie bibliotek w źródła informacji -  ze środków ponadlokalnych, przygo
towanie i uruchomienie systemu informacji lokalnej. J. Wojciechowski przewiduje 
również w przyszłości organizację bibliotek objazdowych.

Tak szeroki zakres zadań może realizować tylko dobrze zorganizowana biblio
teka z wysoko kwalifikowaną kadrą pracowników.

Ustawa przewiduje, że biblioteka publiczna, której organizatorem jest gmina 
działająca w mieście będącym siedzibą samorządu powiatowego, może wykony
wać zadania powiatowej biblioteki publicznej -  na podstawie porozumienia za
rządu powiatu z zarządem gminy.

Powoływanie powiatowych bibliotek publicznych w praktyce okazało się 
o wiele trudniejsze niż pierwotnie przewidywano, stąd do 2000 r. powstała ich tyl
ko niewielka liczba.

1.4.2. Biblioteki o statusie naukowym
w  literaturze bibliotekoznawczej utarł się pogląd, że biblioteki naukowe wy

różnia od innych typów bibliotek odmienność ich funkcji społecznej, polegającej 
na służeniu potrzebom i rozwojowi nauki.

Do podstawowych cech bibliotek naukowych wymienia się charakter zbiorów, 
krąg u^kowników i kwalifikacje personelu.

Od biblioteki naukowej wymagamy, aby posiadała księgozbiór naukowy sta
nowiący strukturalną całość. Ów księgozbiór jest nie tylko warsztatem do badań 
naukowych, ale także wytworem tych badań. Biblioteka o statusie naukowym po
winna dążyć do zapewnienia kompletności zbiorów odpowiadających podstawo



wym założeniom tematycznym, jak również najważniejszych opracowań o cha
rakterze peiyfeiyjnym, stanowiących naukowy materiał międzydys(^plinamy.

Użytkowanie zbiorów bibliotecznych dla potrzeb naukowych może mieć cha
rakter różny, a same zbioiy często dwojaki;-mogą być przedmiotem badań, albo 
służyć jako źródło informacji o stanie nauki, jej dziejach, etapach rozwoju, osiąg
nięciach. Tam, gdzie dominują badania eksperymentalne -  w naukach ścisłych, 
przyrodniczych czy technicznych, biblioteki naukowe spełniają funkcje pomocni
cze, przede wszystkim informacyjne. Natomiast w naukach społecznych stanowią 
zasadniczy warsztat naukowy, dostarczając bezpośrednich materiałów, stanowiąc 
główne źródło dla większości prac.

Biblioteki naukowe służą wielu rodzajom użytkowników. Są to najczęściej pra
cownicy nauki, studenci oraz osoby zajmujące się wdrażaniem osiągnięć naukowych.

Inne typy bibliotek populaiyzują wiedzę, współdziałają w praktycznym zasto
sowaniu osiągnięć nauki lub też wpływają na kształtowanie świadomości i osobo
wości człowieka, natomiast biblioteki naukowe współuczestniczą w wytwarzaniu 
nowych wartości poznawczych. Pracownicy biblioteki naukowej czynnie uczestni
czą w twórczej pracy użytkowników biblioteki.

1.4.2.1. Podstawy prawne zaliczania bibliotek do naukow3̂ h

Podstawę prawną do zaliczania bibliotek do instytucji naukowych stworzyła 
ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. Status biblioteki naukowej potwierdzony został 
w stosunku do: Biblioteki Narodowej i bibliotek, do których stosuje się przepisy 
o szkolnictwie wyższym (o Polskiej Akademii Nauk; o instytutach naukowo-ba- 
dawczych; o wyższym szkolnictwie wojskowym oraz o wyższych szkołach arty
stycznych).

Zgodnie z postanowieniem art. 17 ust. 3 pkt 3 tej ustawy do bibliotek nauko
wych mogły być zaliczone itme biblioteki -  na podstawie stosownej uchwały Ra
dy Ministrów^ .̂

Uchwałą nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r.30 ustalony został 
wykaz bibliotek zaliczonych do naukowych. Uwzględnione w nim zostały nastę
pujące biblioteki publiczne:

-  Biblioteka Śląska w Katowicach,
-  Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy,
-  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi,
-  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy,
-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
-  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie,
-  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
-  Książnica Pomorska w Szczecinie,
-  Książnica Cieszyńska w Cieszynie,
-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika 

w Toruniu,
-  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

^^Działalność naukowa i metodyczna publicznych bibliotek naukowych. Materiały z konferencji dy
rektorów bibliotek publicznych o statusie naukowym, Radziejowice 10-11 maja 1984 r. Warszawa: Wy- 
daw. BN, 1986 s. 81 Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa.

30 Uchwała Nr 269 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek 
zaliczonych do bibliotek naukowych. (Mon.Pol. Nr 36, poz. 253, z 1971 r. nr 11, poz. 89, z 1973 r. nr 
22, poz. 129, z 1974 r. Nr 2, poz. 11, z 1978 r. Nr 27, poz, 94).



Wymienione biblioteki publiczne zaliczone do naukowych stanowią niewielką 
pod względem liczby, ale znaczącą z punktu widzenia zbiorów i c^elników, 
grupę bibliotek. Potwierdzają to następujące dane:

Biblioteki naukowe według stanu na 31X II1997 r
Tabela 1

Rodzaje bibliotek Liczba
bibliotek

Księgozbiór w tys. wol.
Ogółem Druki

zwarte
Gazety 
i czasopisma

Zbiory 
specjalne 
w tys. 
jednostek

Czytelnicy

Biblioteka Narodowa 67773 52781 14992 23869 1714
Szkól wyższych 970 48182 38263 9919 14853 1389
Placówek PAN 104 4725 2966 1759 886 42
Jednostek
badawczo-rozwojowych.

110 2982 2248 734 3369 36

Biblioteki publiczne 4524 3796 728 1086 1751
Inne biblioteki nauk. 29 4777 3605 1172 832 76

1.4.2.2. Nowe regulacje prawne

Od 1989 r., na mocy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianach uprawnień do 
wydawania aktów wykonawczych^ ,̂ kompetencje Rady Ministrów w sprawie zali
czania bibliotek do instytucji naukowych zostały scedowane na Ministra Kultury 
i Sztuki. Kontynuacja poszerzonych uprawnień Ministra Kultury i Sztuki w po
wyższej sprawie jest zapisana w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997к o Ы- 
bliotelaich. Realizację delegacji ustawowej stanowi rozporządzenie Ministra 
Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania biblio
tek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o b i b l i o t e k a c h ^ ^  ^  sposób następujący okre
śla cele i zadania bibliotek naukowych:

-biblioteki naukowe służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp 
do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowa
dzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;

-  prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa 
i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

Ustawa ta stanowi, iż do bibliotek naukowych należą: Biblioteka Narodowa; 
biblioteki, których organizatorem jest Polska Akademia Nauk; biblioteki, 
któiych organizatorem są jednostki badawczo-rozwojowe; inne biblioteki. Do 
grupy „innych bibliotek” weszły biblioteki zaliczone do naukowych cytowaną wy
żej uchwałą Rady Ministrów, a obecnie na podstawie stosownego rozporządze
nia Ministra Kultury i Sztuki. Takie uprawnienie daje Ministrowi Kultury zapis 
art. 21 ust 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku.

„Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1999”. Warszawa: GUS 1999 s. 326.
32 Bez Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie.
33 Dz. U. Nr 35, poz. 192.
34 Dz. U. Nr 85, poz. 539.



w  związku z tym wydane zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek 
naukowych oraz ustalania ich wykazu^ .̂

Podstawowymi kryteriami przy ubieganiu się o nadanie statusu biblioteki na
ukowej są:

-  prowadzenie i koordynowanie prac badawczych, badawczo-rozwojowych 
w zakresie bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych oraz 
obsługiwanych przez bibliotekę dziedzin kultuiy, nauki, techniki i przygotowanie 
ich wyników do wdrożenia,

-  zapewnianie dostępu do zasobów informacyjnych krajowych i zagranicznych 
kadrze naukowej,

-  opracowywanie i wydawanie własnych publikacji naukowych, dokumenta
cyjnych, unifikacyjnych, bibliograficznych,

-  prowadzenie działalności dydaktycznej, metodycznej w zakresie kształcenia 
i doskonalenia kadr naukowych,

-  gromadzenie dokumentów publikowanych i rękopiśmiennych, zapisanych 
na nośnikach elektronicznych, z zakresu kultuiy, nauki, techniki, dziedzin nauki 
obsługiwanych przez bibliotekę.

-  zatrudnienie pracowników o odpowiednim przygotowaniu zawodowym 
i kwalifikacjach naukowych,

-  wykazanie się infrastrukturą techniczną, informacyjną oraz warunkami ma
terialnymi zapewniającymi możliwość kontynuowania prac naukowych.

Decyzja w sprawie zaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych podejmowa
na jest przez Ministra Kultury i Sztuki, po uzgodnieniu z Przewodniczącym Ko
mitetu Badań Naukowych oraz Ministrem Finansów.

Rozporządzenie przewiduje, że biblioteka, która nie realizuje zadań określo
nych dla bibliotek naukowych, może zostać pozbawiona przyznanych jej upraw
nień naukowych. Tak więc status naukowy dla biblioteki, to nie tylko splendor, 
ale także ogromny obowiązek wobec naula i bezpośrednich jej użytkowników.

Poszerzenie kręgu bibliotek naukowych ma znaczenie dla stymulowania roz
woju bibliotekoznawstwa, a w szczególności informacji naukowej i technicznej 
oraz innych dziedzin nauki.

Uzyskanie statusu naukowego otwiera bibliotekom możliwości korzystania 
z preferencji w przydziale środków finansowych na rozwój działalności badaw
czej, wydawniczej, przygotowanie kadr naukowych w dziedzinach priorytetowych 
dla kultury, naula, techniki.

Już według obecnie obowiązujących kryteriów, do bibliotek naukowych zosta
ła zaliczona Książnica Cieszyńska w Cieszynie, a także podjęto działania prawno- 
-organizacyjne do nadania statusu naukowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. C. K. Norwida w Zielonej Górze.

1.4.3. Organizacja ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
Funkcjonowanie bibliotek w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, ujęte w kolej

nych aktach prawnych (dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblioteczny
mi z 1946 r., ustawa o bibliotekach z 1968 r.) zawsze budziło zastrzeżenia; nie co 
do idei, a do możliwości jej realizaqi. W myśl dekretu celem prowadzenia 
w społeczeństwie pobkim jednolitej działalności kulturalnej za pomocą książki 
i bibliotek oraz umożliwienie każdemu obywatelowi korzystania ze zbiorów bibliote



cznych całego kraju tworzy się ogólrwkrajową sieć bibliotek publicznych, utrzymy
wanych przez państwo lub inne związki publicznoprawne.

Dekret zezwalał Ministrowi Oświaty włączenie do sieci, z zastrzeżeniem praw 
własności, również biblioteki społeczne i prywatne za zgodą ich właścicieli.

Ustawa o bibliotekach z 1968 r. do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej włączy
ła biblioteki państwowe i biblioteki Polsfeej Akademii Nauk i jej placówek. Poję
cie biblioteki państwowe obejmowało w zasadzie wszystkie znaczące sieci biblio
teczne (publiczne, szkolne, wyższych uczelni, fachowe itp.) z wyjątkiem bibliotek 
prywatnych i związkowych. Te ostatnie zresztą mogły być stosunkowo szybko włą
czone do ogólnokrajowej sieci, ponieważ podlegały w sposób scentralizowany 
Centralnej Radzie Związków Zawodowych. Sekretariat CRZZ podjął w dniu 14 
listopada 1973 r. uchwałę o włączeniu bibliotek związkowych do ogólnokrajowej 
sieci bibliotecznej. Ogólnokrajowa sieć biblioteczna powstała na podstawie pew
nego automatu, nie trzeba było jej budować od podstaw.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach określa następująco cele 
i organizację ogólnokrajowej sieci bibliotecznej; W celu prowadzenia jednolitej 
działalności bibliotecznej i informacyjnej, umożliwiającej korzystanie z materiałów 
bibliotecznych i innych źródeł informacji, tworzy się ogólnokrajową sieć bibliotecz
ną, zwaną dalej „siecią biblioteczną”.

Ustawa do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej wprowadza biblioteki publicz
ne, natomiast pozostałe biblioteki (zgodnie z art. 27 ust. 3) mogą być włączone 
do sieci bibliotecznej, na wniosek właściwego organizatora, decyzją Ministra Kul
tury i Sztuki, który w uzgodnieniu z organizatorem wskazuje jednostkę sprawują
cą nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań dotyczących:

1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
2) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumenta

cyjnych,
3) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodo

wego pracowników bibliotek,
4) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
Tak więc nowa ustawa dopiero zainicjowała budowę ogólnofoajowej sieci bi

bliotecznej określając jej najważniejsze zadania, nie odbiegające zresztą zbyt da
leko od obowiązków przypisanych bibliotece należącej do tej sieci, sformułowa
nych w ustawie z 1968 r.

Zmiany ustrojowo-społeczne, a także przekształcenia dokonane w sferze na
uki, oświaty i kultury po 1990 r. musiały dać organizatorom bibliotek szansę wy
boru: czy chcą uczestniczyć w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, czy pozostawać 
poza nią.

Do nowości należy natomiast postanowienie, że decyzja o włączeniu do sieci 
bibliotecznej może podlegać uchyleniu w razie naruszenia przez bibliotekę obo
wiązków wynikających z przynależności do sieci bibliotecznej. Nadana została 
jednocześnie forma prawno-organizacyjna tej sieci, bowiem zgodnie z art. 27 ust. 
4 ewidencję bibliotek publicznych wchodzących w skład sieci bibliotecznej pro
wadzi Biblioteka Narodowa. Ideą tego zapisu nie było wprowadzenie biurokra
tycznego rejestru bibliotek tej sieci, ale stworzenie funkcjonalnej dokumentacji 
na ten temat, dostępnej wszystkim zainteresowanym bibliotekom i ich użytkow
nikom. Wykorzystanie w tym celu Internetu nie jest pozbawione sensu.

Regulacje prawne dotyczące zasad i tiybu wchodzenia do ogólnokrajowej sie
ci bibliotecznej są znane większości bibliotekarzy, natomiast sądzę, że mniej zna
ne są konsekwencje pozostawania poza tą siecią.



Aby je bliżej poznać zacytujmy art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r, o bi
bliotekach:

Minister Kultury i Sztuki, w porozumieniu z właściwymi ministrami, w drodze 
rozporządzenia, ustala dla sieci bibliotecznej zasady:

1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i ochrony, w tym konserwa
cji, materiałów bibliotecznych,

2) specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych i ustalania zadań w tym za
kresie dla bibliotek naukowych gromadzących materiały biblioteczne, dotyczące 
określonej dziedziny wiedzy,

3) wymiany materiałów bibliotecznych,
4) ewidencji materiałów bibliotecznych,
5) wypożyczeń międzybibliotecznych,
6) prowadzenia katalogów centralnych,
7) koordynacji działalności bibliograficznej,
8) uczestnictwa w systemach informacji,
9) kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
10) współpracy bibłiotek w zakresie określonym w pkt.1-9.
Celowo przypominamy ten dekalog zasad, bo kiyje się w nim właściwie cało

kształt pracy bibliotek. Dodać należy, że ów dekalog powinien być rozszerzony, 
ponieważ nikt nie zdoła w jednym rozporządzeniu zmieścić zadania zgrupowane 
w pkt. 1, o czym będzie dalej mowa.

Kilka rozporządzeń z tego zakresu jest już przygotowanych ale powstaje dyle
mat komu one mają służyć. Legislatorzy słusznie zadają pytanie: czy Minister 
Kultury i Sztuki ma wydawać rozporządzenia ustalające zasady wymienione 
w punktach 1-10 tylko dla bibliotek publicznych, bo tylko one wchodzą do ogól
nokrajowej sieci bibliotecznej? Powstała więc typowo patowa sytuacja w wydawa
niu rozporządzeń znajdujących delegacje w cytowanym już art. 28.

Od wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. upłynęło już kilka lat 
i w tym okresie do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej zgłosiło akces zaledwie kil
kanaście bibliotek naukowych, nie będących publicznymi. Jeśli mają to być regu
lacje prawne dotyczące bibliotek publicznych i kilku innych, to już z góry można 
będzie je określić jako ułomne.

Analizując stan realizacji postanowień art. 28 można zadać pytanie czy regu
lacje prawne odnoszące się do jego treści są w ogóle potrzebne? W takich spra
wach jak: ewidencja, specjalizacja, wymiana materiałów bibliotecznych, wypoży
czenia międzybiblioteczne, regulaqe prawne są potrzebne, aby zastąpić stare, już 
dawno nieaktualne zarządzenia, wydane na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 
1968 r. o bibliotekach. Jeśli zbudowany będzie krajowy system informatyczny 
i zostaną sfinalizowane prace nad ustawą o informacji, to wówczas prawdopo
dobnie będzie uzasadnione wydanie rozporządzenia w sprawie ustalenia zasad 
uczestnictwa w systemach informacji. Jednak muszą to być regulacje prawne wy
dane nie dla jednej sieci, ale dla ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Wydanie rozporządzenia o specjalizacji, wymianie materiałów bibliotecznych, 
czy wypożyczeń międ^bibliotecznych tylko dla jednej sieci bibliotek publicznych 
mija się z celem, bowiem czytelnicy tych bibliotek za ich pośrednictwem chcą 
mieć dostęp do zbiorów zasobniejszych bibliotek. Prowadzenie wymiany materia
łów bibliotecznych tylko w obrębie jednej sieci bibliotecznej, także zubaża samą 
ideę wymiany.

Nikt nie może mieć wątpliwości, że zadanie wymienione w punkcie 6 -  prowa
dzenie katalogów centralnych materiałów bibliotecznych ma służyć ogólnopolskiej



sieci bibliotecznej, a nie tylko bibliotekom, które go tworzą (Biblioteka Narodo
wa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego).

Jest jednak w art. 28 punkt 1, który w praktyce jest możliwy do zrealizowania 
tylko w jednej sieci bibliotecznej, dotyczy to bowiem takich obszarów działalno
ści bibliotek, jak: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona, 
w tym konserwacja, materiałów bibliotecznych. W przeszłości mieliśmy sporo ak
tów prawnych odnoszących się wyłącznie do jednej sieci -  bibliotek publicznych, 
np. dotyczących norm zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze, selekqi i in. 
W każdym razie inne są zasady gromadzenia w bibliotekach publicznych, szkol
nych, uczelnianych, inne w zakresie opracowania (w coraz szerszym zakresie 
w systemie komputerowym), to samo dotyczy przechowywania.

Na koniec należałoby zwrócić uwagę na zmieniające się znaczenie pojęcia sieć 
biblioteczna. Jeszcze nie tak dawno kojarzono ją z ukształtowaną strukturą po
wiązanych ze sobą i od siebie organizacyjnie zależnych placówek bibliotecznych. 
Sieć bibliotek publicznych obejmowała biblioteki stopnia wojewódzkiego, powia
towego, miejstóego gminnego -  łącznie z filiami. Naczelny nadzór nad bibliote
kami publicznymi sprawował -  zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 
1968 r. o bibliotekach, Minister Kultury i Sztuki. W sieci bibliotek publicznych 
wyraźnie zaznaczały się jej człony: wojewódzka sieć biblioteczna z wojewódzką 
biblioteką na czele, powiatowa sieć biblioteczna -  z nadzorującą nią powiatową 
biblioteką publiczną. Stopień powiązań i zależności pomiędzy „centralą” a pla
cówkami terenowymi był bardzo wysoki i dotyczył takich spraw, jak: finansowa
nie działalności, gromadzenie, opracowanie i selekcję zbiorów, nadzór organiza
cyjny i merytoryczny łącznie z kontrolą, polityka kadrowa, szkolenie, działalność 
informacyjna. Duży stopień zależności pomiędzy bibliotekami wyżej zorganizo
wanymi a placówkami od nich zależnymi, skłaniał do wypowiadania opinii, że jest 
to jednolita sieć biblioteczna. Obecnie takich powiązań już nie ma i nie może być. 
Udało się jedynie zachować nadzór merytoryczny nad mniejszymi bibliotekami, 
ale dość w praktyce ograniczony.

Podobne nici powiązań i zależności funkcjonowały także w innych sieciach bi
bliotecznych. Obecnie tak silnych powiązań już nigdzie nie znajdziemy, może 
z wyjątkiem sieci bibliotek wojskowych.

Pozostaje więc jednie sieć jako system powiązań funkcjonalnych, łączący bi
blioteki w ich działalności merytorycznej, aby lepiej służyć czytelnikom. I tak wła
śnie należy rozumieć idee wydania rozporządzeń określonych w art. 28 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Współdziałanie bibliotek w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej powinny -  
w myśl dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami 
bibliotecznymi umożliwiać każdemu obywatelowi korzystanie ze zbiorów biblio
tecznych całego kraju.

Jeżeli idea sieci ogólnokrajowej pozostanie pustym zapisem ustawy to fakt ten 
będzie bardzo niekorzystny dla cz^elników. Biblioteki poza siecią mogą stworzyć 
taką sytuację, że coraz więcej jej użytkowników pozostanie poza bibliotekami. 
A będą to czytelnicy, którzy coś więcej chcą od biblioteki, niż wypożyczenie wy- 
sokonakładowej książki.

Znaczącą, chociaż nie zawsze w pełni docenianą rolę w umacnianiu, a nawet 
koordynacji ogólnokrajowej sieci bibliotecznej odgrywają stowarzyszenia biblio
tekarskie.



1.4.3.1. Koordynacja ogólnokrajowej sieci bibliotek

Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblio
tecznymi powierzył ogólny nadzór nad bibliotekami Ministrowi Oświaty, dla 
którego organem doradczym miała być Państwowa Rada Biblioteczna. Organ 
ten, powiązany z podobnymi, terenowymi ogniwami doradczymi (wojewódzkimi, 
powiatowymi i gminnymi komitetami bibliotecznymi), miał stworzyć społeczny 
system nadzoru i opieki nad bibliotekami. Dekret wyznaczył Państwowej Radzie 
Bibliotecznej następujący zakres działania:

1) badanie potrzeb bibliotekarstwa i czytelnictwa w całym kraju i składanie 
wniosków w tej sprawie Ministrowi Oświaty,

2) opiniowanie na zlecenie Ministra Oświaty projektów ustaw i innych zarza- 
dzeń normatywnych ogólnych z zakresu bibliotekarstwa i czytelnictwa,

3) zgłaszanie wniosków ustawodawczych w sprawach bibliotecznych,
4) rozstrzyganie odwołań od decyzji wojewódzkich komitetów bibliotecznych.
Przy tak ambitnych założeniach trudno było je wprowadzić w krótkim czasie

w życie, a zwłoka w ich realizaqi zetknęła je z nową, bardzo niekorzystną sytuaqą po
lityczną kraju. Rezultat końcowy był taki, że nawet nie doszło do powołania Państwo
wej Rady Bibliotecznej oraz zakładanego ̂ stemu terenowych rad (komitetów) biblio
tecznych. Pomimo to jeszcze w końcu lat czterdziestych były sprzyjające warunki pra- 
wnoorganizacjjne dla organizaqi i zarządzania bibliotekami. Od 1946 r. istniała w Mi
nisterstwie Oświaty Naczelna Dyrekcja Bibliotek, skupiająca wybitnych i oddanych 
sprawom bibliotek i czytelnictwa spegaUstów, której zasługi widoczne byfy w następu
jących dziedzinach: zabezpieczenie i rewincfykaqa zbiorów, organizaqa bibliotek na
ukowych oraz szkolnych, organizacja kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy^ .̂

Sytuacja bibliotek zmieniła się w sposób zasadniczy na początku lat pięćdziesią
tych w związku z postępującą ideologizacją życia społeczno-politycznego, centrali- 
zaqą zarządzania we wszystkich dziedzinach. Na organizacji i zarządzaniu bibliote
kami zaważyła ustawa z dnia 31 października 1951 r. o przekazaniu Ministrowi Kul
tury i Sztuki zakresu działania Ministra Oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów 
bibliotecznych^ ,̂ W nowo powołanym resorcie kultury i sztuki sprawy bibliotek 
i czytelnictwa prowadzone były w Centralnym Zarządzie Bibliotek, Departamencie 
Bibliotek, a później w departamentach o zmieniających się nazwach, skupiających 
najczęściej, oprócz spraw bibliotek, problemy upowszechniania kultury, stowarzy
szenia regionalne oraz folklor. Miarą zainteresowania się resortu kultury i sztuki 
działalnością biblioteczną jest m.in. obsada personalna komórki zajmującej się nią: 
od kilkudziesięciu osób na początku funkqonowania tego resortu, do kilkunastu 
w późniejszych latach, kończąc na dwóch pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Błę
dem byłoby określanie stopnia zainteresowania kierownictwa resortu kultury spra
wami bibliotek tylko liczbą specjalistów zajmujących się tymi problemami w MKiS, 
ponieważ postępowała decentralizaqa zarządzania, ograniczał się jego wpływ na 
kształtowanie polityki bibliotecznej. Dodajmy jednak, że owo ograniczanie było 
niekiedy własnym wyborem Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Najważniejsze problemy bibliotekarstwa miały być przede wszystkim rozstrzy
gane przez zespół ekspertów skupionych w Państwowej Radzie Bibliotecznej, po
wołanej na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach^ .̂

T. Zarzębski: Dekret w dziejach polskiego bibliotekarstwa (w 50 rocznicę wydania). W: Półwie
cze dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Warszawa: CUKB, 1996 s. 104-110. 

37 Dz. U. Nr 58, poz. 400.
38Dz.U.Nrl2,poz. 63.



Państwowa Rada Biblioteczna w zmienionym jej kształcie w stosunku do po
przedniczki, określonej w dekrecie o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblio
tecznymi, otrzymała następujący zakres zadań:

1) zgłaszanie wniosków w sprawach polityki bibliotecznej i jej realizaqi,
2) wypowiadanie się w sprawach potrzeb bibliotekarstwa i czytelnictwa oraz 

składanie wniosków w tych sprawach,
3) opiniowanie projektów aktów normatywnych z zakresu bibliotekarstwa,
4) zgłaszanie wniosków w sprawach ustalania i stosowania zasad określonych 

w art. 16̂ 9,
5) wypowiadanie się w sprawach budownictwa obiektów bibliotecznych.
W celu wykonania swoich zadań ustawa przewidywała możliwość przeprowa

dzania przez PRB niezbędnych badań.
Szczegółowy zakres i sposób działania PRB ustalał regulamin zatwierdzony 

przez Prezesa Rady Ministrów^O. Do ważnych ustaleń regulaminu należał skład 
Rady w liczbie 26 osób reprezentujących różne resorty oraz związki i stowarzy
szenia związane z bibliotekarstwem, l^iążką i czytelnictwem. Na przewodniczą
cego PRB regulamin z góry wyznaczał podsekretarza stanu w Ministerstwie Kul
tury i Sztuki, sprawującego nadzór nad bibliotekami. Postanowienie to okazało 
się bardzo niekorzystne dla właściwego funkcjonowania Rady. Ciągłe zmiany na 
tym stanowisku powodowały przerywanie ciągłości działania PRB i jej małą wy
dolność organizacyjną. Można ogólnie ocenić, że aktywność i dorobek Państwo
wej Rady Bibliotecznej na przestrzeni kilkunastu lat jej funkcjonowania były róż
ne: od zgłaszania i realizacji wielu inicjatyw -  do bierności, graniczącej z zani
kiem działalności. Trwalszymi efektami jej działalności było przygotowanie z ini
cjatywy PRB: Raportu o stanie bibliotek polskich, Programu rozwoju bibliotekar
stwa polskiego do 1990 r. oraz opracowania pt. Stan i perspektywy bibliotekarstwa 
polskiego do r. 2000^ .̂ Chociaż dokumenty te obecnie nie odpowiadają wizji bi
bliotekarstwa w nowej rzeczywistości społeczno-kulturalnej, to jednak w czasie 
ich wydania spełniały rolę stymulującą w dziedzinie bibliotekarstwa.

Od 1989 r. Państwowa Rada Biblioteczna przestała faktycznie istnieć, a jej na
miastką było powołanie zespołu ekspertów przy podsekretarzu stanu w Minister
stwie Kultury i Sztuki, odpowiedzialnym za sprawy bibliotek. Zespół ten działał 
zaledwie kilka miesięcy, po czym nastąpiła długa przerwa w funkcjonowaniu ja
kiegokolwiek organu doradczego do spraw bibliotek. Dopiero uchwalenie przez 
Parlament nowej ustawy o bibliotekach stworzyło podstawy prawne do powoła
nia Krajowej Rady Bibliotecznej. Do jej zadań należy w szczególności:

1) opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek,
2) koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych,
3) stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa,
4) opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek,
5) okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej.

Dotyczy to m.in. spraw: specjalizacji zbiorów, wymiany, zabezpieczenia i konserwacji, koordy
nacji działalności bibliograficznej, wypożyczeń międzybibliotecznych, gromadzenia i opracowania, 
sprawozdawczości bibliotek, normalizacji, dokształcania i doskonalenia pracowników bibliotek.

40 Regulamin podpisany został przez Prezesa Rady Ministrów i wprowadzony zarządzeniem 
Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1.VI.1973 r. w sprawie regulaminu Państwowej R a^  Biblio
tecznej (Dz.Urz. MKiS Nr 9, poz. 42).

41 Raport o stanie bibliotek polskich. Warszawa: Państwowa Rada Biblioteczna przy Ministrze 
Kultury i Sztuki, Biblioteka Narodowa, 1974 s. 53; Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 r. 
Warszawa: Państwowa Rada Biblioteczna przy Ministrze Kultury i Sztuki, 1978 s. 112; Stan i perspek
tywy bibliotekarstwa polskiego do 2000 r. Warszawa: Państwowa Rada Biblioteczna przy Ministrze Kul
tury i Sztuki, Warszawa 1987 s. 108.



w  odróżnieniu od poprzednich regulacji prawnych, skład KRB został okre
ślony w ustawie, a nie w regulaminie nadanym przez Ministra Kultury i Sztuki. 
W skład KRB powoływani są: dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie, dy
rektor Biblioteki Jagiellońsldej, czterej przedstawiciele bibliotek publicznych 
wskazani przez Ministra Kultury i Sztuki, czterej przedstawiciele bibliotek szkol
nych, pedagogicznych i naukowych wskazani przez Ministra Edukacji Narodowej 
oraz trzej przedstawiciele środowisk bibliotekarskich i twórczych.

Podstawą do działania Krajowej Rady Bibliotecznej jest rozporządzenie Mi
nistra Kultuiy i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Kra
jowej Rady BibIiotecznej42.

Regulamin Krajowej Rady Bibliotecznej, stanowiący załącznik do rozporzą
dzenia Ministra Kultury i Sztuki, precyzuje jej organizację i tryb działania oraz 
zasady odbywania posiedzeń i rodzaj wydawanych przez nią dokumentów.

Powołana do żyda Krajowa Rada Biblioteczna pod koniec 1998 r. dopiero roz
poczęła swoją działalność, stąd za wcześnie na jej ocenę. Wydaje się jednak, że 
w przypadku bibliotek publicznych oddziaływanie Krajowej Rady Bibliotecznej, 
jak również resortu kultury i dziedzictwa narodowego, na ich dalsze funkcjonowa
nie staje się coraz mniejsze w związku z daleko posuniętą decentralizacją zarzą
dzania oraz zwiększającą się rolą bezpośrednich organizatorów tych bibliotek, to 
jest samorządów szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

1.4.4. Stan liczbowy sieci bibliotek publicznych
Budowa sieci bibliotek publicznych zaczęła się w pierwszych latach powojen

nych. Znajdowały się one do 1951 r. w strukturze Ministerstwa Oświaty, a następ
nie przekazane zostały na podstawie ustawy z dnia 31 października Ministrowi 
Kultury i Sztuki43. Wydanie dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach 
i opiece nad zbiorami bibliotecznymi nadało organizacji bibliotek cech działań 
zorganizowanych, a w następnych latach przybrały formę masowych akcji i ściśle 
planowanych przedsięwzięć o zabarwieniu politycznym.

Szczególnie w latach pięćdziesiątych, ale także i w późniejszym okresie spadek 
dynamiki rozwoju liczbowego bibliotek nie mógł mieć miejsca, bo nie pozwalało 
na to założenie planu, który musiał być zrealizowany, a jeszcze lepiej, przekro
czony.

Wzrost liczby bibliotek publicznych zarówno w mieście, jak i na wsi, trwał do 
1990 r. Od 1975 do 1990 r. co roku przybywało po kilkadziesiąt bibliotek i filii, 
a były i takie lata, kiedy ten przyrost przekraczał 100 placówek (np. w 1983 r. -  
130; w 1984 -  156). Maksymalną wielkość osiągnęła sieć bibliotek publicznych 
w 1989 r., obejmowała ona wówczas 10 314 bibliotek i filii^. Inaczej oficjalna 
propaganda nazywała te okresy: za czasów Edwarda Gierka był tylko dynamicz-

42 Dz. U. Nr 47, poz. 297.
43 Ustawa z dnia 31 października 1951 r. o przekazaniu Ministrowi Kultuiy i Sztuki zakresu dzia

łania Ministra Oświaty w przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych (Dz. U. Nr 58, poz. 400).
44 Jerzy Maj okres rozwoju sieci bibliotek w latach 1945-1990 dzieli na trzy podokresy (od poło

wu lat 50. od 1956 r. -  odbudowa, 1957-1973 -  rozbudowa i porządkowanie sieci, po 1975 r. -  okres 
regresu i stagnacji). Znajduje to uzasadnienie w przyjętych cezurach politycznych, jednak nie znajdu
je pełnego potwierdzenia w liczbach, świadczących o powiększaniu się sieci bibliotek publicznych aż 
do 1990 r. (J. M aj; Biblioteki publiczne 1945-1990 na tle innych instytucji kultury. Warszawa: Bibliote
ka Narodowa 1996 s. 148).



ny rozwój, a ten przymiotnik stał się powszechnie używanym, a więc wszystko 
rozwijało się dynamicznie, sieć biblioteczna też.

W okresie od 1975 do 1990 r. bardzo wyraźnie zaznaczył się podokres obej
mujący lata 1982-1989, w któiym biblioteki publiczne, pomimo bardzo ujemnych 
konsekwenqi w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym spowodowanych sta
nem wojennym, otrzymały znaczące wsparcie finansowe dzięki powołanemu do 
życia w 1982 r. Funduszowi Rozwoju Kultury45. Składał się on z funduszu central
nego oraz funduszy wojewódzkich i miejskich, miejsko-gminnych i gminnych.

W okresie istnienia F\mduszu Rozwoju Kultury biblioteki publiczne otrzymy
wały dofinansowanie na swą działalność, co w znacznym stopniu wpłynęło na po
prawę ich wyposażenia, warunków pracy, rozszerzenia usług czytelniczych. Fakt 
ten można było dostrzec w zwiększonych, pomimo postępującej inflacji, zaku
pach nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, o czym będzie mowa 
w rozdziale traktującym o finansowaniu bibliotek.

W 1990 r. wszystkie biblioteki publiczne, z wyjątkiem bibliotek publicznych 
stopnia wojewódzkiego, stały się bibliotekami samorządowymi, a ich dalszy los 
zależał już od nowych organizatorów: władz samorządowych miast i gmin. Wte
dy rozpoczęło się szukanie najbardziej oszczędnych rozwiązań poprzez likwida
cję głównie małych placówek bibliotecznych oraz łączenie bibliotek z innymi in
stytucjami, głównie z ośrodkami kultury.

Pod koniec 1999 r. liczba połączonych bibliotek publicznych i ich filii z doma
mi i ośrodkami kultuiy doszła do 915. Stan liczbowy tak zintegrowanych instytu
cji pod koniec 1999 r. przedstawiał się, wg danych GUS, następująco:

Tabela 2
Biblioteki publiczne połączone z domami i ośrodkami kultury

Województwo Liczba bibliotek i filii w domach i ośrodkach kultury
Dolnośląskie 83
Kujawsko-Pomorskie 27
Lubelskie 96
Lubuskie 32
Łódzkie 17
Małopolskie 141
Mazowieckie 109
Opolskie 26
Podkarpackie 58
Podlaskie 20
Pomorskie 28
Śląskie 48
Świętokrzyskie 51
Warmińsko-Mazurskie 110
Wielkopolskie 40
Zachodniopomorskie 29
POLSKA 915

Analizując stan liczbo\^ bibliotek publicznych należy podkreślić, że ich część 
ma charakter placówek już połączonych nie tylko z domami i ośrodkami kultury, 
ale także z bibliotekami szkolnymi. Według Instytutu Książki i C^elnictwa Bi
blioteki Narodowej takich połączonych placówek było w 1998 r. aż ponad cztery-



sta, со wydaje się liczbą zawyżoną^ .̂ Przyjmijmy więc za bardziej wiarygodną sta
tystykę GUS, która dokumentuje istnienie w 1999 r. liczbę 336 bibliotek publicz
no-szkolnych. Zn^owały«ię one w więtezości dawnych województwj co ilustru
je poniższa tabela^^:

Tabela 3
Biblioteki publiczno-szkolne

Województwo Liczba bibliotek publiczno-szkolnych
Dolnośląskie 24
Kuj awsko-Pomorskie
Lubelskie 13
Lubuskie
Łódzkie 23
Małopolskie
Mazowieckie 50
Opolskie 13
Podkarpackie
Podlaskie 22
Pomorskie
Śląskie

21
26

Świętokrzyskie 13
Warmińsko-Mazurskie 45
Wielkopolskie 14
Zachodniopomorskie 50
POLSKA 336

Biblioteka publiczna połączona ze szkolną, pomimo wielu negatywnych opi
nii, jest lepszym rozwiązaniem niż jej likwidacja.

Najwięcej bibliotek publicznych zlikwidowano w 1991 r. (aż 333), w następ
nych latach ulegało zamknięciu po kilkadziesiąt placówek i proces ten trwa 
nadal. Wśród zamykanych placówek to głównie filie, jednak przy bliższej analizie 
zachodzących zmian ilościowych w sieci bibliotek publicznych konstatujemy za
skakujące przekształcenia o charakterze formalnym. Np. w 1996 r. ubyły 303 fi
lie, ale przybyło 140 bibliotek na skutek przemianowania filii na biblioteki. Inna 
przyczyna, to wynik rozdzielania połączonych gmin „miejsko-wiejskich” oraz 
tworzenie gmin nowych'^̂ .

Znacznie wcześniej i w sposób bardziej radykalny następowała redukcja 
punktów bibliotecznych, dysponujących najczęściej mało atrakcyjnym księgo
zbiorem wymiennym, prowadzonych w zasadzie społecznie49. Spadek ich liczby 
zanotowano w 1977 r., kiedy ubyło aż 2870 punktów. Jednak już w następnym 
roku nastąpiło chwilowe ich „odrodzenie” (przybyło wówczas 1585 punktów).

Od 1987 r. następuje systematyczny proces upadku punktów, przy czym od 
1991 r. przybrał on wręcz astronomiczne rozmiary, w wyniku czego ich liczba 
w 1998 r. spadła do 3333, czyli od 1975 r. ubyło 88,7% punktów.

46 B. Budyńska: Biblioteki publiczno-szkolne. „Por. Bibli.” 1999 nr 10 s. 3-5.
Zestawienie opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za 1998 r.

48 „Biblioteki publiczne w liczbach 1996”. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1997 s. 9, Instytut 
Książki i Czytelnictwa.

4̂  Osoby prowadzące punkty otrzymywały tylko symboliczną „nagrodę” kwartalną.



Jednak zjawisko znikania punktów bibliotecznych nie bulwersuje środowiska bi
bliotekarskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pracowni- 
.^bibHotdc Bważałtf^fitey Ea;bezu^fteG^e:płac^ki, im-dodatilso-
\N̂ ch zajęć̂ O. Opinia o punktach bibliotecznych jako o przestarzałej formie udostęp
niania książki jest dość powszechna. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że pomi
mo zlej oceny funkcjonowania punktów, korzystało z nich w 1998 r. 3,4% ogółu czy
telników sieci bibliotek publicznych. W związku z tym słuszny wydaje się wniosek In- 
s^utu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej aby utnymać punhy w zmody
fikowanej formie, bowiem wydają się one jedyną realną szansą ułatwienia dostępu do 
książki bibliotecznej mieszańcom małych osad wiejskich i peryferyjnych obszarów 
miejskich^^.

Zdecydowana przewaga punktów bibliotecznych znajduje się na wsi, ponad 
70% i występuje spadek tego wskaźnika, ponieważ jeszcze w latach siedemdzie
siątych było ich na wsi około 90%.

W v^niku przekształceń organizacyjnych, działań likwidacyjnych w końcu lat 
dziewięćdziesiątych stan sieci febliotek publicznych przedstawia się, wg danych 
GUS, następująco:

'Tsibdsi 4
Zmiany liczbowe w sieci bibliotelc publicznych

Rok Liczba bibliotek i filii Liczba punktów bibliotecznych
Ogółem Miasto Wieś Ogółem Miasto Wieś

1975 8 974 2565 6 409 29 625 3071 26554
1976 9 060 2603 6 457 28 409 2813 25596
1977 9128 2701 6 427 27596 3068 24525
1978 9199 2753 6 446 27124 3018 24106
1979 9 262 2814 6 448 26430 3109 23321
1980 9 315 2849 6 466 26538 3559 22979
1981 9 355 2874 6 481 24739 3161 21578
1982 9 442 2955 6 487 23466 2931 20535
1983 9 572 3005 6 567 22922 2916 20006
1984 9 728 3117 6 611 23047 3136 19911
1985 9 899 3187 6 712 23295 3198 20097
1986 10 000 3194 6 806 23341 3335 20006
1987 10 130 3261 6 869 23289 3371 19918
1988 10 248 3313 6 935 22891 3404 19487
1989 10 314 3342 6 972 22091 3173 18918
1990 10 269 3339 6 930 17565 2521 15044
1991 9 936 3242 6 694 10300 1813 8487
1992 9 770 3189 6 581 7351 1419 5932
1993 9 605 3130 6 475 5605 1210 4482
1994 9 558 3120 6 438 4981 1104 3877
1995 9 505 3105 6 400 4428 1007 3421
1996 9 342 3075 6 267 3938 945 2993
1997 9 230 3047 6183 3565 921 2644
1998 9167 3031 6136 3333 944 2389
1999 9076 3009 6067 2894 824 2070

W. Przybyszewski, A. Rusek: Biblioteki publiczne wobec zmian ustroju i systemu administra
cji państwa. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1998 s. 21, Materiały Informat^ne Instytutu Książki 
i Cz^elnictwa.

„Biblioteki publiczne w liczbach 1998”. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1999 s. 15, Instytut 
Książki i Czytelnictwa.



z  ogólnej liczby 9076 bibliotek i filii działających w 1999 г., bibliotek było 
2259, z tego bibliotek wojewódzkich -18, powiatowych -  88, stopnia gminnego -  
2259, innych -  582, publiczno-szkolnych -  336 (ich szczegółowe rozmieszczenie 
podajemy w tabeli wyżej), w domach i ośrodkach kultury -  915 (patrz odpowie
dnia tabela). Filii ogółem było 6129, w tym dla dzieci 242. Oprócz tego już 
w strukturze bibliotek było 891 oddziałów dla dzieci.

Na skutek zmniejszania się liczby bibliotek i filii wzrasta liczba mieszkańców 
przypadających na jedną placówkę biblioteczną: w 1997 r. na jedną placówkę 
przypadało 4187 mieszkańców, a w r. 1998 zwiększyła się do 4218*2. Rok 1999 nie 
tylko utrzymał te tendencje, a nawet je spotęgował.

Dalsze zmiany w sieci bibliotek pubhcznych nastąpiły w 1999 i 2000 r., ponie
waż wtedy miała miejsce reorganizacja dawnych wojewódzkich bibliotek i powo
ływanie bibliotek powiatowych.

1.5. STANDARDY W  BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH

Pojęcie standard w amerykańskim piśmiennictwie bibliotekarskim podobno 
pojawiło się już w 1894 r, jednak bliżej znane nam było wiele lat później -  w latach 
1956-1958, kiedy IFLA opublikowała dwa dokumenty, w któiych określono mi
nimalne standardy efektywnej działalności bibliotek publicznych^ .̂ Standardy te 
dotyczyły pięciu problemów z zakresu działania bibliotek publicznych:

-  podstawowego narzędzia pracy biblioteki -  książek i innych materiałów bi
bliotecznych,

-  zatrudnienia w bibliotekach,
-  udostępniania zbiorów,
-  urządzeń i wyposażenia biblioteki,
-  powierzchni lokalowej biblioteki.
Chociaż standardy te przyjęte zostały bardzo pozytywnie, to jednak traktowa

no je jako merytorycznie uzasadnione postulaty. Nawet ich postulatywna forma 
nie zwalniała władz IFLA z obowiązku monitorowania ich poprawności w zmie
niających się bibliotekach. Pierwsza weryfikacja standardów została przeprowa
dzona w latach siedemdziesiątych a obecnie trwają prace nad kolejną rewizją 
standardów, uwzględniającą postęp technologiczny w pracy bibliotek.

Bibliotekarze zawsze domagali się stworzenia podstaw formalnoprawnych do 
określania norm lub wskaźników dotyczących różnych dziedzin bibliotekarstwa. 
Presja na ustanawianie owych norm była tym większa, im braki i niedostatek bi
bliotek były bardziej odczuwalne. Wydawało się bowiem, że ustalone standardy 
łatwiej jest wyegzekwować od organizatora biblioteki niż wówczas, gdyby ich nie 
było. Ponadto doświadczenia z minionej przeszłości kazały postępować zgodnie 
z ustalonymi normami i wskaźnikami, bo wtedy wszyscy czuli się bardziej bez
piecznie. Jednak nie to było przyczyną wprowadzania norm i wskaźników, ale po
trzeba udoskonalenia funkcjonowania bibliotek i pełniejszego zaspokajania zain
teresowań jej czytelników. Przypomnijmy, że były to m.in.: wskaźniki w sprawie

52 Biblioteki publiczne w liczbach 1998. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1999 s. 10, Instytut 
Ksi^ki i Czytelnictwa.

J. W olosz: Biblioteki Publiczne w świetle standardów zagranicznych. W: Funkcjeponadlokalne 
bibliotek publicznych -  poziom powiatowy. Warszawa: Wydaw. SBP, 2000 s. 14-24. Propozycje i Mate
riały.



zatrudnienia w bibliotekach; wymagania dotyczące kwalifikaqi uprawniających 
do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach, normy zaopatrzenia bi
bliotek w nowości wydawnicze, normatywy techniczne projektowania bibliotek; 
wskaźniki dotyczące wykonywania niektóiych typowych prac bibliotekarskich 
i bibliograficznych; normy zaopatrzenia w odzież ochronną, sprzęt ochrony oso
bistej oraz odzież roboczą pracowników bibliotek. Owe wskaźniki i normy na
leżałoby określić raczej jako standardy zalecane do stosowania. O nie
których bibliotekarze już zapomnieli, o innych pamiętają i postulują ich 
zweryfikowanie i wprowadzenie na nowo. Omawiając szczegółowe zagadnie
nia związane z funkcjonowaniem bibliotek publicznych przypomnijmy te standar
dy, bo przecież one ukształtowały zasady polityki zatrudnienia, gromadzenia 
zbiorów itp.

Niektóre regulacje prawne z tego zakresu mają już dziś przede wszystkim war
tość historyczną -  z coraz mniejszą szansą stosowania, ale stanowią określony do
robek w dziedzinie normalizacji i nie należy o nim zapominać. Należą do nich 
m.in. Normy wydajności pracy przy typowych pracach bibliotekarskich i biblio
graficznych. Zostały one wprowadzone zarzą^eniem Nr 25 Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 13 marca 1962 r. w sprawie wysokości stawek za niektóre typowe pra
ce bibliotekarskie i bibliograficzne, wykonane w ramach prac zleconych^^.

Być może, że w przyszłości to co było kiedyś normą tratowane będzie, po pew
nych modyfikacjach, jako „wytyczne”, „zalecenia”, przydatne w praktyce biblio
tekarskiej.

Przygotowane w ramach Sekqi Bibliotek Publicznych IFLA Wytyczne dla bi
bliotek publicznych (Guidelines for Public Libraries)^^ uzasadniają dlaczego za
miast „norm” wprowadza się „w^yczne”, ponieważ mogą one mieć szersze zasto
sowanie w różnorodnych warunkach funkcjonowania bibliotek. Pozostawmy więc 
możliwość wyboru stosowania wytycznych, nawet w sposób wybiórczy, biblioteka
rzom -  w celu ułatwienia rozwiązywania przez nich bieżących problemów współ
czesnego bibliotekarstwa.

O konkretnych normach, wskaźnikach i wytycznych będzie mowa w poszcze
gólnych rozdziałach publikacji, z których treścią są one merytorycznie związane.

Określając rolę bibliotek we współczesnym świecie podkreślono, ze biblioteki 
w istotny sposób przyczyniają się do ustanowienia różnych typów standardów prze
chowywania, organizowania, kompatybilności i transmisji informacji, a rozmiar 
i znaczenie tej pracy zwiększyły się w dobie infommcji dostępnej poprzez sieć^ .̂

Normy i wskaźniki pod względem prawnym uległy daleko idącym zmianom. 
Do 1994 r. normy ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny, oznaczone 
numerem i symbolem „PN”, miały charakter obowiązujący. Aby niektóre, szcze
gólnie ważne normy, były nadal obligatoryjne, wprowadzano je odpowiednimi 
rozporządzeniami, ogłaszanymi w Dzienniku Ustaw. Tak postąpiono z normami 
ISBN oraz ISSN. Minister Kultury i Sztuki na podstawie art. 19 ust. 2 z dnia 3 
kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 151) wydał rozporządzenie 
z dnia 15 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich 
Norm (Dz. U. Nr 39, poz. 144), wprowadzając obowiązek stosowania następują
cych Polskich Norm:

Dz. Urz. Min. Kult. i Szt. Nr 6, poz. 42.
Ukazafy się jako 36 Publikacja IFLA, Monachium-Nowy Jork-Londyn-Paiyż 1986.
Rola bibliotek we współczesnym świecie. Sprawozdanie Komisji ds. Kuituiy, Młodzieży, 

Kształcenia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą. Warszawa: Bibl. Publ. m.st. Warszawy, 
1998 s. 38.



1. PN-74/N-01206 Międzynarodowy znormalizowany numer książki (ISBN), 
ustanowionej przez Polsld Komitet Normalizacji i Miar dnia 3 czerwca 1974 r. 
(Dz. Norm. i Miar Nr 24, poz. 76 i z 1988 r. Nr 7, poz. 83).

2. PN-76/N-01207 Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw cią
głych (ISSN), ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacji i Miar dnia 
20 września 1976 r. (Dz. Norm. i Miar Nr 24, poz. 97).

Wchodzenie Polski do Unii Europejskiej musi być poprzedzone dostosowywa
niem polskiego prawa do prawa unijnego. Jak wiadomo w krajach Unii Europej
skiej normy mają charakter dobrowolny. W związku z tym prowadzony jest obe
cnie przegląd i ustalany harmonogram odchodzenia od norm do obowiązkowego 
stosowania. Polska, w odniesieniu do norm, przyjęła zobowiązania not)^ikacyjne 
na podstawie:

-  Porozumienia w sprawie barier technicznych w handlu (TBT) WTO.
-  Uchwały Nr 33 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia 

Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych norm oraz procedur 
oceny zgodności.

Z zobowiązań tych wynika konieczność odchodzenia od norm PN powołanych 
do obowiązkowego stosowania na podstawie Dzienników Ustaw. Jeżeli niektóre 
regulacje zawarte w normach będziemy chcieli nadal utrzymać jako obligatoryjne, 
to muszą one przyjąć formę odpowiednich rozporządzeń, podlegającym procedu
rom not^ikacyjnym. W praktyce oczekiwanie na ich sfinalizowanie trwa 60 dni.

W przypadku obowiązujących dotychczas norm ISBN i ISSN trzeba będzie 
w najbliższym czasie podjąć następujące decyzje:

1. Pozostawienia ich w dotychczasowym brzmieniu, ale już jako normy dobro
wolne, lub:

2. Główne ustalenia tych norm przenieść do rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i poddać procedurom notyfikacyjnym.

Są to tym ważniejsze decyzje, że w Polsce nadal oznaczenie publikacji zwar
tych numerem ISBN, a specjalistycznych wydawnictw ciągłych numerem ISSN 
uprawnia do stosowania podatku zerowego VAT.

1.6. DZIMALNOŚĆ ОКОА№2АСД 
BffiUOTEKARSKIGH I RUCHU SPCH:£CZNEGO 

NA EZECZ ВШиОТЕК PUBUCZNYCH

Biblioteki publiczne od początków swego istnienia bardzo silnie zabiegały 
o wspieranie swojej działalności ze strony różnych organizacji i instytucji. Pomoc 
ta decydowała o funkcjonowaniu bibliotek, a w innych sytuacjach wspierała i pro
mowała różne kierunki pracy bibliotek.

Twórcy dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiora
mi bibliotecznymi^^ zdawali sobie sprawę ze znaczenia instytucji i organizacji, 
które mogłyby ułatwić budowę sieci bibliotek publicznych i umacniać ich znacze
nie w służbie społeczeństwa. Tym celom miały służyć: Państwowa Rada Biblio
teczna oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne komitety biblioteczne.

Przypomnijmy, że do zakresu działania wojewódzkiego bądź powiatowego ko
mitetu bibliotecznego należało:



1) czuwanie nad działalnością i rozwojem bibliotek powszechnych i szkolnych 
oraz czytelnictwa na terenie województwa bądź powiatu,

2) koordynowanie działalności tych bibliotek,
3) rozstrzyganie odwołań od decyzji powiatowych^  ̂bądź gminnych komite

tów bibliotecznych.
Do zakresu działania gminnego komitetu bibliotecznego należało:
1) opiekowanie się bibliotekami powszechnymi i szkolnymi oraz rozwojem 

czytelnictwa na terenie gminy,
2) harmonizowanie działalności tych bibliotek i dbanie o zaspokojenie po

trzeb społeczeństwa w zakresie słowa drukowanego,
3) opiniowanie budżetu na potrzeby bibliotek i czytelnictwa na terenie gminy.
Aby ten szeroki zakres zadań komitetów bibliotecznych mógł być zrealizowa

ny, dekret z góiy określił jakie kompetentne organizaqe mają wejść do komite
tów bibliotecznych. A więc w skład wojewódzkich i powiatowych komitetów mia
ły wejść: stowarzyszenia naukowe i oświatowe, działające na terenie wojewódz
twa lub powiatu, związki zawodowe nauczycielskie odpowiedniego szczebla orga- 
nizaqjnego, biblioteki różnych typów działające na objętym opieką terenie ko
mitetu bibliotecznego, właściwej dla określonej jednostki administracyjnej orga
nizacji zawodowej rolniczej, robotniczej oraz organizacji bibliotekarzy.

Podobne organizacje i stowarzyszenia, mające swe ogniwa w gminie, miały 
wejść do gminnych komitetów bibliotecznych.

Rok 1949, a w szczególności początek lat pięćdziesiątych definitywnie prze
rwały marzenia o Krajowej Radzie Bibliotecznej i komitetach bibliotecznych. 
Tam gdzie one zdążyły powstać, przestały działać, a nowych już nie zakładano. To 
nie mieściło się w założeniach obowiązującej wówczas ideologii, sięgającej tak 
głęboko we wszystkie dziedziny życia, a nawet w sferę działań... komitetów biblio
tecznych.

Czasy „odwilży” czuło się także w bibliotekarstwie, wtedy zaczął się rodzić 
ruch społeczny wokół bibliotek publicznych w postaci kół przyjaciół bibliotek.

Najsilniejsze wsparcie biblioteki publiczne otrzymały od organizacji bibliote
karskich i nadal zawdzięczają im stwarzanie przyjaznego klimatu dla różnorod
nej działalności i troskliwą opiekę nad zawodem bibliotekarza.

Ważną funkcję integrującą różne środowiska bibliotekarskie spełnia Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich, datujące swoją działalność od 1917 r.

Integracyjna rola SBP w stosunku do różnych środowisk bibliotekarskich wy
rażona została w następujących celach tej organizacji:

-  współuczestnictwo w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej 
i wydawniczej,

-  rozwijanie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności zawo
dowych pracowników bibliotek,

-  prezentowanie opinii pracowników bibliotek wobec organów władzy admi
nistracji rządowej, samorządów oraz innych organizacji i stowarzyszeń,

-  kultywowanie humanistycznych tradycji kultuiy polskiej,
-  przyczynianie się do zachowania i popularyzacji piśmiennictwa polskiego 

i światowego,
-  troszczenie się o kulturę czytelniczą i powszechny dostęp do książki,
-  działanie na rzecz całego środowiska bibliotekarskiego.

W języku dekretu peina nazwa bibliotek powszechnych brzmiała: publiczne biblioteki powszechne.



Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zrzesza 9 tys. członków, reprezentują
cych różne rodzaje bibliotek, głównie jednak biblioteki publiczne. Posiada swoje 
ogniwa wojewódzkie -  Zarządy Okręgów SBP -  we wszystkich województwach. 
Są one zlokalizowane najczęściej przy wojewódzkich bibliotekach publicznych. 
Zarządom Okręgów podlegają kola SBP, które stanowią zasadnicze ogniwa pra
cy członków SBP. W 200 kołach SBP skupieni są przede wszystkim pracownicy bi- 
bUotek publicznych.

W strukturze organizacyjnej SBP ważne miejsce zajmują fachowe zespoły, 
których celem jest rozwiązywanie konkretnych problemów teorii i praktyki bi
bliotekarskiej. Należą do nich m.in.:

-  Sekcja Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych,
-  Sekcja BiMiotek Muzycznych,
-  Sekcja Bibliotek Naukowych,
-  Sekcja Bibliotek Publicznych,
-  Sekqa Opracowania Rzeczowego.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest wydawcą pięciu czasopism:
-  miesięczniki -  „Bibliotekarz”, ukazujący się od 1919 r., wydawany przy 

współudziale Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, „Poradnik Bibliotekarza”, 
ukazujący się od 1949 r.,

-  kwartalniki -  „Przegląd Biblioteczny”, ukazujący się od 1927 r., którego 
współwydawcą jest Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

„Biuletyn ZG SBP”, wydawany od 1993 r., półrocznik -  „Zagadnienia Infor
macji Naukowej”, wydawany od 1994 r., wspólnie z Instytutem Informacji Nau
kowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich posiada sprawnie działające wydawnictwo, 
w któiym ukazuje się rocznie ok. 30 pozycji książkowych. Wiele publikacji SBP 
cytowanych jest w niniejszej publikacji. Część książek tej oficyny ukazuje się 
w znanych seriach, do których należą przede wszystkim: „Nauka-Dydaktyka- 
Praktyka”, „Propozycje i Materiały”, „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach 
Współczesnych”.

Ważną funkcją integrującą środowiska bibliotekarskie są nagrody, m.in. do
roczna Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie krzewienia wiedzy zawodowej i naukowej oraz coroczne święto 
organizacyjne, obchodzone 8 maja jako Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Temu 
celowi służy także Doroczne Forum SBP, któremu towarzyszy konferencja po
świecona najważniejszym problemom bibliotekarstwa polskiego.

SBP stworzyło komputerową bazę danych „Biblioteki w Polsce”, obejmującą 
wszystkie rodzaje bibliotek. Formę książkową tej bazy otrzymało każde z istnie
jących do 1999 r. 49 województw.

Znana jest działalność SBP jako inicjatora i organizatora konferenqi i narad 
problemowych poświęconych węzłowym problemom bibliotekarstwa, np.: auto
matyzacji, kształcenia bibliotekarzy, czytelnictwa na wsi, przekształceniom orga- 
nizacjjnym w bibliotekarstwie publicznym, problemom legislacyjnym.

Cechą charakterystyczną działalności SBP jest promowanie bibliotekarstwa 
i podnoszenie rangi zawodu bibliotekarskiego. Służą temu liczne wnioski SBP
0 wyróżnienie pracowników bibliotek odznaczeniami państwowymi i resortowy
mi -  „Zasłużony Działacz Kultury” oraz odznaczenia i wyróżnienia organizacyj
ne: „Członka Honorowego SBP”, wyróżnienie „Honorową Odznaką SBP”. In
stytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju bibliotekarstwa
1 czytelnictwa nadawany jest medal „Bibliotheca Magna-Perennisque”.



Obok Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich biblioteki publiczne doświadcza
ją wielu przyjaznych i konkretnych działań wspierających ze strony: Polskiego 
Towar^stwa C^telniczego, które powstało w 1992 r. Zrzesza 250 członków, 
wśród któiych dominują bibliotekarze, głównie pracownicy bibliotek publicz
nych, wydawcy, księgarze.

Zgodnie z założeniami statutowymi, celem Polskiego Towarzystwa Czytelni
czego jest:

-  krzewienie czytelnictwa wśród różnych grup społecznych,
-  rozwijanie badań społecznego funkcjonowania książki (ruchu wydawnicze

go i kolportażu), czytelnictwa (w aspekcie historycznym i współczesnym),
-  upowszechnianie wiedzy o alfabetyzaqi i czytelnictwie jako zjawiskach spo

łecznych w: radiu, telewizji, osobnych publikacjach itp.,
-  informowanie o ruchu wydawniczym, inst^ucjach udostępniających książki 

i prasę (punkty sprzedaży, księgarnie, kluby, biblioteki) oraz kierunkach rozwo
ju czytelnictwa władz ustawodawczych i wykonawczych: odpowiednich komisji 
sejmowych i senackich, ministerstw (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego, Ministerstwa Edukacji Narodowej) partii politycznych, stowarzyszeń kul
turalnych, środowisk profesjonalnie związanych z książką i prasą.

PTCz realizuje swoje cele m.in. poprzez:
-  organizowanie kongresów, konferencji, seminariów naukowych, odczytów, 

wystaw, pokazów związanych z problematyką czytelniczą,
-  opiniowanie programów kształcenia w zakresie czytelnictwa w średnich i wyż

szych szkołach bibliotekarskich,
-  zabieganie o staże i stypendia krajowe i zagraniczne dla podejmujących ba

dania, opracowujących programy, raporty, prace eksperymentalne.
Polslae Towarzystwo Czytelnicze współpracuje z International Reading Asso

ciation -  International Development in Europe Commitee, odpowiednimi gru
pami roboczymi IFLA i innymi organizacjami międzynarodowymi o zbliżonym 
zakresie działania.

Oddziały i koła Towarzystwa zlokalizowane są w bibliotekach publicznych 
w Olsztynie, Kielcach, Jaworznie, Opolu i Warszawie. Do bardzo aktywnych na
leży odział PTCz w Olsztynie, któiy oprócz konferencji i spotkań z naukowcami 
i autorami książek, prowadzi działalność wydawniczą, a także pomaga w wydawa
niu bibliografii regionalnej, mikrofilmowaniu zbiorów czasopiśmienniczych.

Dużym powodzeniem i zainteresowaniem cieszy się Forum Czytelnicze orga
nizowane w Cedzynie przez Towarzystwo na przełomie maja i czerwca każdego 
roku. W 2000 r. odbyło się Forum Czytelnicze VII, którego hasłem było „Biblio
teki w społeczeństwie demokratycznym”.

Następną organizacją bibliotekarską, z którą biblioteki publiczne mają bliskie 
kontakty jest Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, które rozpoczęło działal
ność w 1989 r. W opracowanych rok wcześniej założeniach programowych stwier
dzono, że PTB stawia sobie za cel prowadzenie badań nad systemem książki, po
pularyzację zagadnień księgoznawczych, a także promocję książki, w szeroko ro
zumianym pojęciu. Towarzystwo stanowi forum prezentaqi wyników badań, zbli
ża różne środowiska zawodowo związane z książką, krzewi wiedzę o książce 
w społeczeństwie5 .̂

W zatwierdzonym w dniu 1 sierpnia 1989 r. przez Sąd Wojewódzki w Warsza
wie statucie stwierdzono, że celem Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego jest:

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Informator. Warszawa 1996 s. 79.



rozwijanie nauki o książce i upowszechnianie jej osiągnięć, a także integrowanie 
wszystkich środowisk zawodowych związanych z książką.

Cele te PTB realizuje min. przez:
-  prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie problematyki 

księgoznawczej,
-  prowadzenie działalności wydawniczej oraz inspirowanie publikacji związa

nych tematyczne z celami PTB,
-  ułatwianie wymiany informacji i doświadczeń w środowiskach związanych 

zawodowo z książką,
-  zabieganie o modernizaqę wyposażenia, doskonalenie organizaqi pla

cówek systemu książki i podnoszenie poziomu edytorskiego, technicznego i este
tycznego polskiej produkcji wydawniczej,

-  współudział w opracowywaniu metod oraz programów kształcenia i dosko
nalenia zawodowego pracowników książki,

-  organizowanie kongresów, konferencji i seminariów naukowych, odczytów, 
wystaw, wycieczek, pokazów.

PTB współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, 
uczestniczy w programach badawczych oraz opracowuje ekspertyzy księgoznaw- 
cze. Stara się również formułować opinie na ważne aktualne tematy, np. w 1990 r. 
ogłosiło swoje stanowisko „w sprawie swobodnego dostępu do informacji 
i zbiorów przemieszczonych oraz przejętych”, a w 1993 r. (wspólnie z Polskim 
Towarzystwem Czytelniczym) -  „wobec trybu likwidaqi bibliotek oraz losów ich 
zbiorów”60.

O inicjatywach Zarządu Głównego oraz działalności całego PTB informuje -  
ukazujący się nieregularnie biuletyn pt. „Nowiny Polskiego Towarzystwa Biblio- 
logicznego”.

Polskie Towarzystwo Bibliologiczne działa głównie w środowisku bibliotek na
ukowych, jednak przedmiotem jego zainteresowania są również bibHoteki pu
bliczne, problemy ochrony i konserwacji zbiorów, stan i wykorzystanie zabytko
wych kolekqi w tych bibliotekach. PTB skupia około 200 członków.

Towarzystwo prowadzi owocną współpracę z władzami Cieszyna oraz opieku
nami tamtejszych zbiorów historycznych. Bliskie współdziałanie z Książnicą Cie
szyńską przyczyniło się do zorganizowania wielu przedsięwzięć naukowych i edu- 
kaęyjnych^l. Wymienić należy przede wszystkim ogólnopolskie seminarium 
i warsztaty na temat ochrony zbiorów zabytkowych w regionie (Cieszyn 20-23 
września 1995 r.) oraz szkoły letnie i konferencje dotyczące tej tematyki. Z ini
cjatywy terenowych oddziałów PTB opracowywane są i wydawane publikacje po
święcone bibliologii, ochronie zbiorów zab)i;kowych, a w Katowicach powstała 
nowa instytucja bibliologiczna -  Centrum Ochrony Zbiorów Bibliotecznych i Re
jestracji Dawnej Książki.

Funkcjonowanie bibliotek szkolnych jest głównym przedmiotem zaintereso
wania Towar^stwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, działającego 
od 1992 r. Skupia ono 1800 członków w 17 oddziałach. Celem towarzystwa jest 
m.in. udział w tworzeniu właściwych warunków funkcjonowania bibliotek szkol
nych, integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy, podnoszenie rangi biblio
teki szkolnej, doskonalenie zawodowe nauczycieli. Przy oddziałach Towarzystwa

60 Opracowane w tej sprawie wytyczne przedstawione zostały w rozdziale omawiającym selekcję 
zbiorów bibliotecznych.

B. Bieńkowska: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. „Przegląd Bibl.” 1997 nr 2-3 s. 241-247.



działają koła i Icluby użytkowników komputerów. Rada Główna i Rada Oddziału 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich redagują biuletyn infor
macyjny TNBSP pt. „KAPSA”.

Dużą pomoc dla bibliotek okazuje Fundacja Pomocy Bibliotekom Pol
skim. Powstała w 1990 r. i zgodnie ze swoim głównym celem przekazuje nieod
płatnie książki i czasopisma do blisko 4 tys. bibliotek (przede wszystkim do pu
blicznych i szkolnych), w tym także dla bibliotek za granicą (zwłaszcza wscho
dnią). Fundacja prowadzi swoją księgarnię w Warszawie przy ul. Hożej 29/31, 
w której organizuje imprezy promujące książki i czasopisma.

Działalność bibliotek publicznych jest przedmiotem żywego zainteresowania 
Towarzystwa Miłośników Książki, skupiającego bibliofilów, bibliotekarzy, 
księgarzy, wydawców. Nawiązuje ono do tradycji powołanego w 1922 r. w ICrako- 
wie Towarzystwa Miłośników Książki, które za główny kierunek swej działalności 
uznało szerzenie zamiłowań bibliofilskich w społeczeństwie. Poza wydawaniem 
czasopism bibliofilskich („Ex Libris”, „Silva Rerum”) organizowało wystawy bi
bliofilskie -  bardzo często przy współudziale bibliotek -  odczyty, dyskusje, auk
cje bibliofilskie. Obecnie działające ogniwa TMK, zlokalizowane najczęściej 
w dużych ośrodkach woj. pomorskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i innych 
blisko współpracują z bibliotekami publicznymi, podejmując z nimi wspólne 
przedsięwzięcia.

Od 1995 r. działa w Polsce Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.
Stanowi integralną część Europejskiej Konfraterni Kawalerów Gutenberga, zało
żonej w latach siedemdziesiątych we Francji, w trosce o rolę słowa drukowanego 
dla kultury i edukacji w obliczu gwałtownej ekspansji mediów audiowizualnych. 
Oddziały Konfraterni Europejskiej, poza Polską, istnieją w Niemczech, Szwajca
rii, Włoszech, Belgii, Maroku i Kanadzie.

Celem Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga jest popularyzacja języka 
polskiego oraz szerzenie kultury polskiej, rozpowszechnianie i ochrona słowa 
drukowanego, doskonalenie i rozwijanie sztuki drukarskiej, a także wspieranie 
czytelnictwa i szerzenie oświaty, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Bractwo 
dofinansowuje biblioteki wiejskie i małomiasteczkowe, odczuwające największe 
potrzeby w tym zakresie.

W bibliotekach naukowych, uczestniczących w rozwoju informacji, znana jest 
szerzej działalność Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, działające
go od 1992 r. Towarzystwo zrzesza pracowników oraz użytkowników informacji 
naukowej. Jego podstawowym zadaniem jest rozwijanie teorii i doskonalenie 
praktyki informacji naukowej, ukazywanie znaczenia informacji w rozwoju spo
łecznym i gospodarczym kraju. Wydaje czasopismo „Praktyka i Teoria Informa
cji Naukowej i Technicznej”.

Do najmłodszych organizacji bibliotekarskich należy Polski Związek Biblio
tek, który został zarejestrowany 16 grudnia 1999 r. jako stowarzyszenie. Jego 
działalność będzie można oceniać dopiero z perspektywy, co najmniej, kilku lat. 
PZB w swoich założeniach statutowych stawia następujące cele:

-  opracowywanie projektów i prowadzenie badań z zakresu bibliotekarstwa,
-  kierowanie wniosków prawnych, organizacyjnych i finansowych do organów 

stanowiących prawo biblioteczne oraz organizatorów instytucji kultury,
-  wspieranie inicjatyw promujących książkę i czytelnictwo,
-  popieranie wprowadzenia nowoczesnych technik informacyjnych,
-prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celem statutov^ym Związku.



Ekslibris Kola przyjaciół biblioteki, wykonany Ważną rolę W Społecznym, a niekiedy tak- 
przez prof. Tadeusza Tomaszewskiego • ^ materialnym, WSpieraniu bibliotek Spełnia

ją koła przyjaciół bibliotek
Prawne podstawy do ich powoływania dało 

najpierw zarządzenie Nr 48 Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 15 kwietnia 1961 r. w sprawie 
kół przyjaciół przy publicznych bibliotekach 
po w szech n y ch ® , któremu towarzyszył regula
min koła i instrukcja dla organizatorów kół.

Był to okres, kiedy zaistniała jakaś nowa 
inicjatywa społeczna, mająca prawne usank
cjonowanie i wówczas prawie natychmiast 
przybierała ona formę masową. Tak było 
z kołami przyjaciół bibliotek, które w następ
nym roku po wydaniu cytowanego zarządze
nia funkcjonowały przy bardzo dużej liczbie 
bibliotek. Sukces ten sprawił, że w dniach 

22 i 23 października 1962 r. mogła się odbyć Krajowa Narada Przyjaciół Książki 
w Białymstoku, poświecona głównie zadaniom społecznego ruchu przyjaciół bi
bliotek. Organizatorem narady był Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej 
i Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki. Z tej okazji prof. Tadeusz Tuszewski 
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wykonał okolicznościowy ekslibris.

Dalsze prawne umocnienie kół przyjaciół bibliotek dał art. 8 ustawy z dnia 
9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach^^ i wydane na tej podstawie zarządzenie Nr 97 
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 sierpnia 1970 r. w sprawie kół przyjaciół przy 
bibliotekach publicznych. Regulamin, stanowiący załącznik do tego zarządzenia, 
w następujący sposób określał status koła: Koło Przyjaciół Bibliotek jest dobrowol
nym zrzeszeniem osób w celu umocnienia więzi między biblioteką (filią) a społe
czeństwem.

Zadaniem koła -  zgodnie z cytowanym regulaminem -  jest popieranie dzia
łalności biblioteki przez:

-  udział w organizowaniu lub bezpośrednie organizowanie prac kulturalno- 
oświatowych związanych z książką i czytelnictwem,

-  pozyskiwanie nowych czytelników, zwłaszcza w tych grupach mieszkańców, 
w których zainteresowania cz^elnicze nie są jeszcze należycie rozbudzone,

-  powiększanie zbiorów i staranie się o poprawę warunków pracy biblioteki, 
budzenie wśród czytelników poszanowania książki i poczucia odpowiedzialności 
za mienie społeczne.

W praktyce działalność kół przyjaciół bibliotek skupiała się na organizowaniu 
imprez konkursowych, spotkań z ciekawymi ludźmi, pomoc w zbieraniu środków 
na potrzeby biblioteki, staranie się o poprawę warunków pracy biblioteki, pomoc 
w pracach techniczno-porządkowych, uzyskiwanie środków finansowych, których 
nie mogłaby pozyskać, z przyczyn formalnych biblioteki (np. sprzedaż zbędnych 
druków na makulaturę, organizowanie giełdy taniej książki, kiermaszów itp.). 
Dodać należy, ze fundusze koła składają się z: dobrowolnych składek członków 
rzeczywistych i wpierających, darów, z dochodów z imprez, zabaw, „działalności 
gospodarczej” organizowanych przez koło. Fundusze koła lokowane są na ra
chunku bieżącym, głównie w PKO i niewydatkowane w roku bieżącym przecho-

62 Dz. Urz. MKiS Nr 6, poz. 56.
63 Dz. U. Nr 12, poz. 63.



dzą na rok następny. Można z caJą pewnością stwierdzić, że dobrze prowadzone 
koto przyjaciół biblioteki stwarza sprzyjający klimat dla promowania działalności 
bibliotela w środowisku.

Kola przyjaciół bibliotek istnieją nadal, chociaż nie znalazł się dla nich odpo
wiedni zapis w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Posłowie pracu
jący nad nią orzekli, że w nowej rzeczywistości ustrojowej praca koła jest tak 
oczywista i pożądana, że nie trzeba stwarzać dla niej podstaw prawnych rangi 
ustawowej. W związku z tym mamy obecnie obok kół przyjaciół bibliotek organi
zacje wspierające działalność biblioteki publicznej w formie stowarzyszenia c ^  
nawet fundacji.

W ciągu ostatnich lat zmieniła się sytuacja bibliotek publicznych powodując 
modyfikację kierunków pracy kół przyjaciół bibliotek. W wielu przypadkach ko
ło już nie walczy o stworzenie sprzyjających warunków dla funkcjonowania i roz
woju biblioteki, ale wręcz o jej przetrwanie lub zachowanie dotychczasowego 
kształtu organizacyjnego, wobec coraz częstszych prób łączenia biblioteki pu
blicznej z ośrodkiem kultury czy biblioteką szkolną.

Przykładem może być pismo z dnia 14.03.2000 r. Koła Przyjaciół Biblioteki 
przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sompolnie, skierowane do Mini
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym m.in. czytamy:

„Działania polegające na łączeniu bibliotek z innymi placówkami kultury, 
podjęte w niektórych miastach i gminach dają już pierwsze « e fe k ty »  w posta
ci degrengolady, niestety przeważnie bibliotek. Biblioteka staje się żebraczką, 
która musi stoczyć finansowe bitwy o przetrwanie. Nie lepsza jest sytuacja do
mów kultury. Połączenie tych instytuqi trudności nie rozwiązuje, a wręcz przyczy
nia się do ich pogłębienia. Specyfika pracy bibliotek i domów kultury jest tak 
odmienna, iż wymaga całkowicie odmiennych kwalifikacji i form działania. Połą
czenie tych placówek w jeden organizm jest nieefektowne już choćby z tego 
względu, że biblioteka jest ośrodkiem wyciszenia i pracy umysłowej, a domy kul
tury wręcz przeciwnie”.

Niektóre biblioteki znajdują sponsorów na konieczne inwestycje biblioteczne, 
np. komputeiyzację, ale częściej tymi sponsorami są czytelnicy wrzucający swoje 
drobne oszczędności (częściej groszowe niż złotówkowe) do skarbontó biblio
tecznej -  na zakup nowości wydawniczych. Tak więc obecne wsparcie bibliotek 
publicznych ma charakter bardziej moralny niż finansowy.
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Rozdział 2

FINANSOWANIE 
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

W polskiej literaturze traktującej o problemach bibliotekarstwa rzadko podej
mowano problem zasad finansowania bibliotek, chociaż pisano wiele o trudno
ściach finansowych i zagrożeniach wynikających z braku dostatecznego zabezpie
czenia finansowego. Tymczasem polityka finansowania bibliotek jest dość złożo
na i, jak się dalej przekonamy, podlega dość częstym zmianom.

Zasady finansowania bibliotek regulowane byfy dekretem z dnia 17 kwietnia 
1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, a następnie ustawa
mi o bibliotekach z 1968 i 1997 roku.

Postanowieniem dekretu o bibliotekach świadczenia państwa na rzecz biblio
tek publicznych wynosić miały 25% łącznych wydatków wszystkich związków sa
morządowych na zakładanie i utrzymywanie bibliotek, poniesionych w roku po
przednim.

Ustawy dotyczące zmian ustroju samorządowego z 1950 i 1954 r. przekazały 
zakres działania związków samorządowych radom narodowym. W praktyce sieć 
bibliotek publicznych powiązano organicznie z terenowym układem jednostek 
administraqi państwowej, które w całości finansowały ich działalność. Dość czę
sto zachodzące zmiany w systemie administracji terenowej, powodujące prze
kształcenia sieci bibliotek publicznych, miały swoje konsekwencje w sposobie fi
nansowania bibliotek.

Można przyjąć, że do 1975 r. planowanie i realizowanie budżetów bibliotek 
publicznych miało charakter scentralizowany na szczeblu województwa i powia
tu. Sprowadzało się do tego, że wojewódzkie biblioteki publiczne otrzymywały 
środld finansowe nie tylko na własne potrzeby, ale także na zakup części zbiorów, 
prenumeratę czasopism, doskonalenie kadry bibliotek powiatowych. Podobną, 
chociaż w mniejszym zakresie rolę spełniały biblioteki powiatowe w stosunku do 
podległych im bibliotek gminnych. Tak więc biblioteki gminne dokonywały uzu
pełniających zakupów zbiorów, natomiast ich władze administracyjne (gminne 
rady narodowe) troszczyły się o lokal biblioteczny, jego wyposażenie i płace dla 
bibliotekarzy.

Po 1975 r. środki finansowe na cele biblioteczne ulegają coraz dalszej decen
tralizacji. Zabiegano jednocześnie o stworzenie odpowiedniej rezerwy środków 
na szczeblu centralnym i wojewódzkim, które mogłyby być przekazane na priory
tetowe cele biblioteczne (np. zwiększenie środków na zakup nowości wydawni
czych, na podniesienie płac bibliotekarzy itp.).

Takie możliwości stworzył, w dużym stopniu, powołany do życia w 1982 r. 
Fundusz Rozwoju Kulturyl. Składał się on z funduszu centralnego oraz z fun
duszy: wojewódzkich i miejskich, miejsko-gminnych i gminnych.

Dochodami funduszu centralnego były m.in.:



-  udział w dochodach budżetu Państwa w wysokości 13,6% (później podnie
siony do 15%) podatku od płac; udział ten przekazywany był centralnie przez Mi
nistra Finansów,

-  dotacje z budżetu Państwa na finansowanie inwestycji,
-  wpłaty ze środków funduszu przeciwalkoholowego w wysokości 15% rocz

nych wpływów na ten fundusz,
-  dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób fizycznych i prawnych oraz środ

ki przekazywane przez fundacje.
Ustawa powołująca Fundusz Rozwoju Kultuiy określiła również cele, na jakie 

mogą być przeznaczane środki tego Funduszu. Uwzględniono w nich m.in.:
-  biblioteki oraz rozwój czytelnictwa,
-  utrzymywanie, budowę i rozbudowę obiektów oraz urządzeń służących do 

działalności kulturalnej,
-  dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników upowszechniania kul

tury.
Minister Kultury i Sztuki dysponował środkami funduszu centralnego oraz 

sprawował nadzór nad gospodarowaniem środkami pochodzącymi z tego źródła.
W okresie istnienia Funduszu Rozwoju Kultury biblioteki publiczne otrzymy

wały znaczne dofinansowanie na swą działalność. Było to bardzo dostrzegalne 
w zwiększonych, pomimo postępującej inflacji, zakupach nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych .̂

Wydane w 1980 r. zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie norm zao
patrzenia bibliotek publicznych w nowości wydawnicze, mogło być z większym 
powodzeniem realizowane, chociaż nie miało charakteru obligatoryjnego^. Za
rządzenie to ustalało dolną granicę zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowo
ści wydawnicze na poziomie 18 wol. na 100 mieszkańców terenu obsługiwanego 
przez dana bibliotekę. Już w 1983 r. (a więc w pierwszym roku działalności FRK) 
biblioteki publiczne osiągnęły wskaźnik 18,5 wol. na 100 mieszkańców, a w 1985 r. 
aż 20,1 wol, na 100 mieszkańców. Tak wysokiego poziomu zakupu nowości wy
dawniczych biblioteki publiczne już nigdy nie osiągnęły.

Był to jednak okres, w któiym było za co kupować, ale nie bardzo było co ku
pować. Rynek książki był dość ubogi. Książek wartościowych, poszukiwanych by
ło za mało, stąd sprzedawano je „spod lady” dla zaprzyjaźnionych klientów księ
garń. Bardzo aktywnie działała wówczas cenzura, zubożając rynek książki, 
o książki niezgodne z oficjalnie głoszonymi treściami politycznymi (był to okres 
stanu wojennego oraz jego zawieszenia).

Formalnie likwidacja Funduszu Rozwoju Kultury nastąpiła w 1990 r. i od tej 
daty zaczyna się nowy rozdział w systemie zarządzania, organizacji i finansowa
niu bibliotek publicznych. Utrzymanie bibliotek publicznych pozostawiono sa
morządom miast i gmin. W gestii budżetu państwa pozostawiono jedynie biblio
teki stopnia wojewódzkiego.

Likwidaqa Funduszu Rozwoju Kultury wywołała, jak stwierdza Witold Przy
byszewski, ambiwalentne reakcje w środowisku bibliotekarskim: „z jednej strony 
dostrzegano zalety tego rozwiązania w postaci ściślejszego powiązania bibliotek 
ze społecznością lokalną, możliwość rozszerzenia ich działalności i lepszego jej 
dostosowania do oczekiwań i potrzeb użytkowników, z drugiej jednak wyrażano

2 L. B iliński: Financing Public Libraries in Poland. Principles and Proplems. „Polish Libraries 
Today” 1995 Vol. 3 s. 73-80.

 ̂Zarządzenie Nr 42 Ministra Kultury i Sztuki z  dnia 24 listopada 1980 г., w sprawie norm zaopa
trzenia bibliotek publicznych w nowości wydawnicze (Dz. Urz. MKiS Nr 7, poz. 27)).



obawy о przyszłość bibliotek publicznych -  wskazywano na niebezpieczeństwo 
wynikające z radykalnej zmiany zasad finansowania i zbyt silnego uzależnienia 
ich bytu od decyzji władz lokalnych^.

2.1. WPŁYW TRANSFORMACJI SPOŁECZNa 
-USTROJOWEJ NA FINANSOWANIE ВШ Ы ОтК

Zapoczątkowane w 1989 r. przeobrażenia spoleczno-ustrojowe znalazły praw
ne potwierdzenie m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorial- 
nym .̂ Do zakresu działania gminy -  jednostki samorządowej -  zaliczono przez tę 
ustawę biblioteki publiczne. Natomiast ustawa z dnia 17 maja 1990 r. do zadań 
i kompetencji organów gminy zaliczyła m.in.: zapewnienie bibliotekom odpo
wiednich warunków działania i rozwoju, a w szczególności dostarczania lokalu 
z odpowiednim wyposażeniem, środków finansowych na prowadzenie bibliotek, 
w tym na zakup materiałów bibliotecznych, doskonalenie pracowników oraz po
moc metodyczną i bibliograficzną^.

Od 1990 do 1998 r. wszystkie wojewódzkie biblioteki publiczne (a było ich 49) 
miały status państwowych instytuqi kultury i były w całości finansowane przez 
wojewodów. Pozostałe biblioteki (miejskie, miejsko-gminne, gminne) stały się sa
morządowymi instytucjami kultury, nadzorowanymi i finansowymi przez właści
we samorządy terytorialne.

Od 1 stycznia 2000 r. biblioteki publiczne wszystkich szczebli już nie prowa
dzą gospodarki finansowej na zasadach określonych dla zakładów budżetowych, 
ponieważ musiałyby, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywać co naj
mniej 50% swojej działalności statutowej dochodami z prowadzenia własnej dzia
łalności, a tylko brakującą część uzyskiwać z dotacji organizatora. Żadna biblio
teka publiczna takich wymogów nie może spełnić, ponieważ nie prowadzi dzia- 
łahiości dochodowej, byłoby to sprzeczne z założeniami ustawy z dnia 27 czerw
ca 1997 r. o bibliotekach. Rozwiązanie prawne dla tej kwestii wprowadza ustawa 
z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa
niem administracji publicznej' .̂ Ustawa ta nadała inne brzmienie odpowiednim 
przepisom zawartym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej, co pozwala finansować instytucje kultury, 
a w tym biblioteki, na innych zasadach niż jest to wymagane od zakładów budże
towych.

Dla określenia stopnia zaangażowania państwa sprawą bibliotek wylicza się 
wydatki z budżetu na biblioteki w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Według takich 
obliczeń Unii Europejskiej, opublikowanych w 1997 r. wynika, że w 1993 r. wy
datkowano na biblioteki (liczone razem, niezależnie od rodzaju) średnio w prze
liczeniu na jednego mieszkańca -19,6 ecu, w krajach EFTA -  32,8, a w Europie 
Środkowowschodniej -  6,6 ecu. Najwięcej na biblioteki wydają: Szwecja -  79,8 
ecu, Dania -  74,8, Finlandia -  45,4, Holandia -  37,9, Norwegia -  37,7, Szwajca-

4 w. Przybyszewski, A. Rusek: Na wirażu. Biblioteki publiczne wobec zmian ustroju i systemu 
administracji państwa. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1998 s. 119. Materiały Informacyjne 
Instytutu Książki i Czytelnictwa.

5 Dz. U. Nr 16, poz. 95.
6Dz. u . Nr 34, poz. 198.
7 Dz. U. Nr 12, poz. 136.



ria -  30,2, Wielka Biytania -  28,1, natomiast w Polsce tylko 5,5 ecu, ale jeszcze 
mniej w Hiszpanii -5,3, Słowacji -  5,0, na Węgrzech -  4,9 .̂

Gdyby według tej metody przeliczano wydatki z budżetu państwa na naukę, to 
jeszcze gorzej wypadłoby finansowanie nauki polskiej w porównaniu z innymi kra
jami. W przypadku finansowania bibliotek publicznych, bardziej uzasadnione bę
dzie ukazanie wydatków na ten cel na tle ogólnych środków przeznaczanych na kul
turę, bo wówczas łatwiej dostrzeżemy priorytety lub zaniedbania. Należy dodać, że 
w ostatnich latach ogólne wydatki na kulturę były bardzo niskie i wynosiły :̂

1996 r. -  0,76% budżetu państwa (czyli 829 245 tys. zł),
1997 r. -  0,82% budżetu państwa (czyli 1 036 715 tys. zł),
1998 r. -  0,82% budżetu państwa (czyli 1 148 203 tys. zł).
Na tle tych, relatywnie niewielkich wydatków na kulturę, środki przeznaczone 

na biblioteki stanowiły:
w 1996 r. -  143 699 tys. zł, czyli 17,32% ogółu wydatków na kulturę;
w 1997 r. -  194 837 tys. zł, czyli 18,79% ogółu wydatków na kulturę;
w 1998 r. -  198 508 tys. zł, czyli 17,29% ogółu wydatków na kulturę.
Wydatki z budżetu państwa na biblioteki były wyższe niż np. na: filharmonie, 

orkiestry, chóry i kapele; pracownie konserwacji zabytków; ochronę zabytków; 
domy kultury; biura wystaw artystycznych; stowarzyszenia.

Nie dorównywały natomiast wydatkom na: muzea; instytucje artystyczne 
(teatry, opery i operetki).

Dodać należy, że wydatki z budżetu państwa na biblioteki wspierane były znacz
nie większymi kwotami z budżetów samorządów. Wynosiły one: w 1996 r. -  263 462 
tys. zł (czyli 30,47% wydatków samorządów na kulturę), w 1997 r. -  325 129 tys. zł 
(czyli 29,40% wydatków samorządów na kulturę), w 1998 r. -  377 366 tys. zł (c^li 
28,51% wydatków samorządów na kulturę).

Bezpośrednia pomoc finansowa bibliotekom publicznym z rezerwy budżeto
wej państwa udzielana była ponadto doraźnie i tylko w niewielkim stopniu mogła 
przyczynić się do ograniczenia występujących permanentnie niedoborów.

Przekazana na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 99/94 z dnia 20 grudnia 
1994 r. kwota 21370 min (starych złotych) na zakup książek do bibliotek publicz
nych była przez bibliotela bardzo oczekiwaną pomocą. Dotacja ta w pewnym 
stopniu zahamowała tempo spadku zakupu książek, pozwoliła bibliotekom zao
patrzyć się w cenne publikacje, których nie byłyby w stanie zakupić.

Jednorazowe wsparcie bibliotek nie mogło wyeliminować ciągle narastających 
zagrożeń w zakresie zaopatrzenia w nowości wydawnicze. Dlatego resort kultury 
podjął w 1995 r. dalsze starania o uzyskanie na ten cel dodatkowych środków 
z budżetu państwa.

W 1995 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki dokonało kompleksowych badań potrzeb 
bibliotek w zakresie uzupełniania zbiorów oraz konserwaqi najcenniejszych kolekqi 
historycznych i literackich. Łączne potrzeby zostały określone na blisko 60 min zł.

Końcowym rezultatem starań było otrzymanie w 1995 r. z budżetu państwa 
2,5 min zł na zakup książek do bibliotek publicznych z bieżącej produkcji wydaw
niczej oraz na konserwację najcenniejszych obiektów piśmienniczych. Z kwoty tej 
490 tys. zł przeznaczono na konserwację.

Środki na ten cel zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów do budże
tów wojewodów.

 ̂J. K ołodziejska: Tylko z bogatym. „Notes Wydawniczy” 1998 nr 9 s. 50-51.
 ̂ Dane wg Kultura w 1998 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS, 1999 

s. 36-37.



w  dniu 5 listopada 1996 r. została podjęta uchwała Rady Ministrów Nr 121/96 
w sprawie przyznania wojewodom, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finan
sowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z zakupem książek do 
bibliotek publicznych. Na podstawie tej uchwały wydzielono na ten cel 1,5 min zł.

Starania Ministerstwa Kultury i Sztuki o dodatkowe środki dla bibliotek pu
blicznych w 1997 r. nie mogły być zrealizowane na skutek klęski powodzi. Środki 
ze specjalnego budżetu wydzielonego na likwidowanie skutków powodzi pokryły 
również częściowo wydatki na ratowanie zbiorów bibliotecznych.

W 1998 r. dzięki staraniom resortu kultury, decyzją Ministra Finansów z dnia 
29.07.1998 r. przekazana została wojewodom kwota 3 964 850 zł na zakup ksią
żek dla bibliotek publicznych oraz kwota 3 165 150 zł na ich komputeryzację.

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r.l^ przyzna
na została kwota 9 min zł na zakup książek dla bibliotek prowadzonych przez jed
nostki samorządu terytorialnego.

Wydatki publiczne na kulturę i sztukę w 1998 r. wyniosły około 2472 min zł, 
czyli w stosunku do PKB (Produktu Krajowego Brutto) stanowiły 0,45% (przy
pomnijmy, że w 1996 r. wskaźnik ten wynosił 0,47%, a w 1997 r. nawet 0,48%). 
Wydatki na kulturę i sztukę z budżetów gmin były wyższe o blisko 15,3% od wy
datków budżetu państwa na ten celn.

Wydatki z budżetu państwa w dziale kultura i sztuka przeznaczono głównie na 
funkcjonowanie: muzeów -  22,7% (łącznie z kwotą wydatkowaną na ochronę 
i konserwację zabytków oraz pracownie konserwacji zabytków -  33,1%); teatrów, 
oper i operetek -  23,2%; bibliotek 17,3%; na instj^ucje muzyczne (filharmonie, 
orkiestry, chóry, kapele oraz zespoły pieśni i tańca) -  6,7%; na działalność do
mów i ośrodków kultury oraz klubów i świetlic -  5,6%.

Z budżetów gmin przeznaczonych na kulturę i sztukę w 1998 r. -  najwięcej wy
dano na domy i ośrodki kultury (36,5%) oraz biblioteki (28,5% )12.

Początek 1999 r. był dla bibliotek publicznych szczególnie trudny pod wzglę
dem finansowym, ponieważ trzeba było wówczas przeprowadzić dość kosztowne 
przekształcenia organizacyjne: likwidacja kilkudziesięciu wojewódzkich bibliotek 
publicznych, tworzenie nowych bibliotek powiatowych. Na ten cel, wspierający 
reformę samorządową, biblioteki otrzymały z budżetu państwa dodatkowe środ
ki, zarówno w 1999 jak w 2000 roku.

Zbiory biblioteczne, ich wielkość oraz wartość merytoryczna, decydują o znacze
niu biblioteki i jej roli w środowisku, które obsługuje. Stąd każdy organizator biblio
teki powinien się troszczyć o systematyczne wzbogacanie księgozbiorów, zgodnie 
z jej profilem i potrzebami użytkowników. Wydatki na zakup książek powinny mieć 
charakter prioi^etowy, jednak rzeczywistość wyznacza iime zasady podziału budże
tu: najwięcej środków przeznacza się na płace pracowników i utrzymanie biblioteki. 
We wszystkich typach bibliotek publicznych największe wydatki pochłaniają płace 
(około 70% całości budżetu), a następnie koszty utrzymania zajmowanych przez bi
bliotekę pomieszczeń (około 20% budżetu), natomiast na uzupełnianie zbiorów -  
tylko około 10%. Wydatki na zakup nowości wydawniczych chociaż są relatywnie ni
skie, to w razie trudnej sytuaqi finansowej biblioteki można je jeszcze zmniejszyć, 
pozostałe rodzaje wydatków -  tylko nieznacznie korygować. Ciągle mamy nadzieję, 
że jest to okres przejściowy, po którym nastąpi poprawa kondycji bibliotek.

10Dz.U.Nr 7,poz.85.
11 Dane zaczerpnięto z publikacji: Kultura w 1998 r. Informacje i opracowania statystyczne. War

szawa GUS 1999 s. 203.
12 Ibidem.



w  związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie nie- 
któiych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej nastąpi
ła nowelizaqa ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze
niu działalności kulturalnej, wprowadzając zmiany w zasadach gospodarki finan
sowej instytucji kultury. Dzięki temu instj^ucje kultury, a w tym biblioteki, nie bę
dą miały ograniczeń w wysokości ich dotowania. Zależeć to będzie od możliwości 
finansowych organizatora i innych sponsorów. Stało się to dzięki skreśleniu w art. 
32 ust. 1 znowelizowanej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kul
turalnej wyrazów prowadzą gospodarlą finansową na zasadach określonych dla za- 
kładów budżetowych i ust. 4 i 5. Tak więc reforma samorządowa i przepisy o finan
sach publicznych przesądzają o stosowaniu we wszystkich instytucjach kultury za
sad gospodarki finansowej dotychczas przypisanych instytucjom artystycznym.

Wprowadzone zmiany w zasadach finansowania bibliotek publicznych zapew
niają ich funkcjonowanie, o ile znajdą się wystarczające środki w budżetach sa
morządów, nie będą musiały pozyskiwać nierealnych dochodów, w przypadku 
gdyby prowadziły gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładu 
budżetowego. Podkreślić jednak należy, że biblioteki publiczne (poza Biblioteką 
Narodową), „wyszły” już ze sfeiy budżetowej. W związku z tym straciły dotych
czasowy przywilej, jakim jest podwyżka płac sfery budżetowej. Wszelkie zmiany 
w systemie płacowym regulowane są odtąd tzw. układami zbiorowymi.

W ostatnim okresie foajowa Rada Biblioteczna zgłosiła wniosek, aby na prio
rytetowe zadania bibliotek publicznych były zagwarantowane środki w budżecie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skali każdego roku. Jak dotąd 
takie środki przyznawane są sporadycznie z rezerwy budżetowej z określonym 
przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych. Jest to ważne zadanie, ale nie 
jedyne, z którym samorządy nie mogą sobie poradzić.

2.2. FINANSOWANIE BffiUOTEKPUBUCZNYCH 
W  KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ

W krajach Unii Europejskiej problem finansowania bibliotek publicznych zaj
muje ważne miejsce, w związku z tym zaleca się „stałe aktualizowanie wiedzy na 
ten temat w państwach członkowslach, bowiem według wyników najnowszych ba
dań powiększa się przepaść finansowa pomiędzy bibliotekami publicznymi: obok 
tych, które są dobrze zabezpieczone finansowo i mogą się rozwijać, podupadają 
te, którym brakuje odpowiedniego finansowania”! ,̂ w  krajach członkowskich 
UE istnieje przekonanie, że bibliotek nie sposób zamienić na samofinansujące 
się instytucje. Podkreśla się, że „niektóre usługi biblioteczne mogą przybrać cha
rakter komercyjny, lecz jest to zjawisko marginalne i nie ma ono zastosowania we 
wszystkich bibliotekach”l5.

Generalnie żakłada się, że finansowanie bibliotek publicznych powinno być 
realizowane z dwóch zasadniczych źródeł: budżetu państwa oraz budżetów samo
rządów. W ostatnich latach coraz częściej ma miejsce sponsorowanie działalno- 
śeibibliptek publicznych przez różne firmy, instytucje i osoby prywatne. Są to jed
nak źródła niepewne, tylko doraźnie wspomagające budżety bibliotek.

13 Dz. U. Nr 12, poz. 136.
^  ̂Rola bibliotek we współczesnym świecie. Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodziej, Kształce

nia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą. Op. cit.
15 Op. cit. s. 35.



Przyjmuje się jednak zasadę, że na podstawową działalność bibliotek publicz
nych powinny wystarczyć środld przyznawane z budżetów samorządowych, nato
miast niektóre zadania przekraczające możliwości organizatorów bibliotek nale
ży pokrywać z budżetu państwa, np.:

-  wyrównywanie różnic w zaopatrzeniu bibliotek w nowości wydawnicze, ale 
forma przekazywania tych środków powinna działać stymulująco na samorządy 
(jeżeli samorządy nie zaniedbują tego obowiązku w przyznawaniu środków na za
kup nowości, to ich biblioteki mogą liczyć na znaczniejsze wsparcie tego zadania 
ze strony budżetu państwa);

-  realizaqę wypożyczeń bibliotecznych, które najsilniej obciążają małe biblio
teki;

-  komputeryzację bibliotek, a w szczególności stworzenie skomputeryzowa
nych katalogów centralnych i baz danych oraz wyposażenie bibliotek w Internet;

-  realizację programów wynikających ze współpracy międzynarodowej;
-  prowadzenie badań w zakresie organizacji bibliotek, obiegu informacji, czy

telnictwa,
-  budownictwo bibliotek i ich wyposażenie.
W krajach Europy Zachodniej szczegółowe zasady finansowania bibliotek pu

blicznych są różne, a ponadto ulegają nieraz istotnym modyfikacjom. W Wielldej 
Biytanii np. budżet bibliotek pochodzi z dwóch źródeł: ze środków władz lokal
nych (około 1/3 budżetu) i dotaqi państwowych (2/3 budżetu).

W Danii biblioteki publiczne są instytucjami władz terenowych, które je 
utrzymują, ale już od 1982 r. były subsydiowane przez państwo. Wkład ze strony 
budżetu państwa kształtuje się na poziomie 20% ogólnych kosztów bieżących bi
bliotek publicznych.

W Finlandii środki na utrzymanie bibliotek publicznych pochodzą z dwóch 
źródeł: z budżetu centralnego Ministerstwa Oświaty oraz z budżetu terenowych 
jednostek administracyjnych. Zmieniają się jednak proporcje świadczeń central
nych i terenowych, a są one uzależnione od różnych czynników (np. pozycji eko
nomicznej danej gminy, gęstości zaludnienia i in.)l6. W Finlandii również pobo
ry bibliotekarzy uzależnione są nie tylko od poziomu kwalifikacji, ale także od 
miejsca pracy, np. na terenach podbiegunowych są wyższe niż w centralnej części 
kraju, wyższe są również w miejscowościach położonych dalej od szlaków komu
nikacyjnych. Finowie obliczyli, że ekonomiczniej będzie stworzenie dobrze funk
cjonującej obsługi czytelników w systemie bibliobusowej niż prowadzenie roz
drobnionej sieci stałych placówek bibliotecznych i konsekwentnie ten cel realizują.

We Francji w jednostkach administracyjnych liczących powyżej 20 tys. mie
szkańców obowiązek zakładania i prowadzenia bibliotek należy do władz miej
skich. Gminy we Francji są małe i zbyt kosztowne jest prowadzenie w każdej jed
nostce administracyjnej biblioteki publicznej, stąd zorganizowany jest system „bi
bliotek ruchomych”, czyli bibliobusów. Generalnie państwo udziela pomocy fi
nansowej na: budowę i wyposażenie nowych bibliotek, na działalność w rocznej 
subwencji (na umotywowane wnioski władz miejskich i gminnych), na pomoc 
specjalną w zakresie zakupu zbiorów lub subwencji dla najmniejszych, najsłab
szych ekonomicznie jednostek samorządowych.

Środki na utrzymanie i działalność holenderskich bibliotek publicznych 
płyną z trzech źródeł:

L. Biliński: System biblioteczny i informacyjny w Finlandii. Cz.l. „Por. Bibl.” 1986 nr 2 
s. 13-17; Cz. 2. „Por. Bibl.” 1986 nr 3 s. 7-10.



1) z budżetów województw i gmin oraz subwencji na cele biblioteczne Mini
sterstwa Opieki Społecznej, Zdrowia i Kultury (łącznie środki te stanowią 83% 
budżetów bibliotek po stronie wpływów);

2) opłat czytelników (stanowią one około 9% wpływów);
3) innych źródeł -  m.in. z działalności gospodarczej bibliotek, wynoszą one 

około 8% ogólnych wpływówi .̂
W Niemczech nie ma ogólnych, obowiązujących w całym kraju, uregulowań 

prawnych w sprawie finansowania bibliotek publicznychl^. Istnieją jedynie prze
pisy na ten temat o charakterze lokalnym, w obrębie krajów związkowych lub 
gmin. Środki na prowadzenie bibliotek publicznych przekazywane są przez wła
dze lokalne i kościoły. Funkcjonowanie bibliotek publicznych jest oceniane przez 
różne instytuqe o charakterze ponadregionalnym, które starają się ustalić pod
stawowe standardy dla bibliotek. Wyróżniają się tu w szczególności: Federalna 
Unia Stowarzyszeń Bibliotekarskich, Stała Komisja Ministrów Kultuiy Krajów 
Związkowych oraz Rada Miast. Ich główne zalecenia w odniesieniu do bibliotek 
pubUcznych odnoszą się do stworzenia nowego modelu zarządzania służbami pu
blicznymi. Głównym postulatem jest utrzymanie wysokiej jakości usług mimo ko
nieczności ograniczania budżetu, stąd biblioteki są zobowiązywane do prowadze
nia oszczędnej gospodarki poprzez usprawnianie zarządzania, wprowadzanie 
metod marketingu. Prowadzi się badania zależności pomiędzy kosztami utrzyma
nia bibliotek a wynikami ich pracy. W tym celu realizowane są programy pUota- 
żowe, w stosunku do których środowisko bibliotekarskie wykazuje sporą rezerwę. 
Nieobce są obawy, że efektem nowego podejścia do bibliotek publicznych będzie 
opracowanie wysokich standardów usług, które władze lokalne będą chciały od 
bibliotek wyegzekwować, mimo zróżnicowanych warunków funkcjonowania bi
bliotek w Niemczech.

Szwedzkie biblioteki publiczne utrzymywane są głównie przez lokalne władze 
samorządowe, które pokrywają 95% ogółu wydatków na prowadzenie bibliotek; 
3% kosztów ich utrzymania finansują Mblioteki okręgowe, a 2% pochodzi z bu
dżetu centralnegoi9.

Budżet państwowy Wspólnoty Flamandzkiej (Belgia) pokrywa wydatki na 
potrzeby bibliotek publicznych w następujących proporcjach: na płace dla pra
cowników bibliotek -  85-100% potrzeb; na wyposażenie bibliotek -  60% ko
sztów; na budowę i rozbudowę bibliotek -  60% kosztów.

Oprócz tego na biblioteki publiczne świadczą: administracyjne władze okrę
gowe oraz lokalne (te ostatnie najczęściej pokrywają 100% kosztów uzupełniania 
zbiorów)20.

Podane przykładowo zasady finansowania bibliotek publicznych w wybranych 
krajach europejskich nie wyczerpują całości wydatków. Dochodzą tam bowiem, 
nieznane nam jeszcze, dość wysokie koszty tantiem bibliotecznych z tytułu praw 
autorskich, a są one znaczne, np. w Finlandii wynoszą 10% wydatków ponoszo
nych na zakup książek. Problem ten omawiam w kontekście zachodzących zmian 
w prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pełniejsze informacje na ten temat zawiera artykuł: L. B iliński: regulacje prawne i za
sady organizacyjne bibliotekarstwa holenderskiego. „Bibliotekarz” 1991 nr 4 s. 12-14.

H. Klem pin: Performance et demarche de la Rćpubliąue Fed&ale d'Allemagne. „Buli. Bibl. 
France” 19981.43 nr 1 s. 65-71.

Bardziej szczegółowe wyjaśnienie tych kwestii zawiera artykuł: L. B iliński: Współpraca regio
nalna w szwedzkim systemie bibliotecznym. „Por. Bibl.” 1987 nr 7/8 s. 13-15.

20 Finansowanie flamandzkich publicznych bibliotek publicznych omawia artykuł: L. B iliński: 
Zasady finansowania bibliotek publicznych Wspólnoty Flamandzkiej. „Por. Bibl.” 1990 nr 1/3 s. 16-18.



Rozdział 3

ZBIORY BIBLIOTEK PUBUCZNYCH

3.1. POUTYKA GROMADZENIA ZBIORÓW

Do podstawowej i jednocześnie unikatowej funkcji biblioteki we współczesnym 
świecie należy gromadzenie i przechowywanie publicznie dostępnych dokumentów, 
niezależnie od postaci, w jakiej występują (druk, kaseta, CD-ROM, postać sieciowa) 
w taki sposób, by gdy zajdzie potrzeba, można było je znaleźć i wykorzystać. Żadna 
inna instytucja nie prowadzi tego typu długofalowych, systematycznych prac^.

Zbiory biblioteczne, ich wielkość oraz wartość merytoryczna, decydują w naj
większym stopniu o znaczeniu biblioteki i jej roli w środowisku, które obsługuje. 
Stąd każdy organizator biblioteki powinien się troszczyć o systematyczne wzbo
gacanie księgozbiorów, zgodnie z jej profilem i potrzebami użytkowników.

W przeszłości, doceniając problem gromadzenia zbiorów, starano się urucha
miać mechanizmy scentralizowanego systemu doboru książek. Służyły temu licz
ne regulacje prawne.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach^, wydano 
kilka aktów wykonawczych dotyczących gromadzenia i selekcji materiałów bi
bliotecznych.

Wtedy, gdy przygotowywano regulaqe prawne dotyczące gromadzenia zbio
rów, a były to lata sześćdziesiąte, istniał scentralizowany lynek wydawniczy i księ
garski, a w dodatku miał on w zdecydowanej przewadze -  jeśli nie wyłącznie -  
charakter państwowy. Wszystkie dokumenty prawne dotyczące zaopatrywania bi
bliotek w materiały biblioteczne miały jeden z najważniejszych celów: stworzenie 
dla bibliotek należnego im miejsca w tym scentralizowanym systemie wydawni
czo-księgarskim.

Niedostatek na lynku księgarskim wartościowych tytułów z bieżącej produk
cji wydawniczej, zmuszał do zapewnienia bibliotekom priorytetu w nabywaniu ty
tułów najbardziej oczekiwanych przez czytelników, podobnie przedstawiała się 
sprawa z handlem antykwarycznym.

Zarządzenie nr 77 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 sierpnia 1969 r. w spra
wie zaopatrywania bibliotek publicznych w książki z bieżącej produkcji wydawni
czej ,̂ nakazywało bibliotekom zaopatrywanie się w książki z bieżącej produkcji 
wydawniczej za pośrednictwem księgarń podlegających Centrali Księgarstwa 
„Dom Książki”, według z góry ustalonych zasad. W owych zasadach ściśle okre
ślone były zadania dla: bibliotek szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz filii 
w miastach, bibliotek gminnych.

1 Rola bibliotek we współczesnym świecie. Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kształce
nia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą. Op. cit.

2Dz. u . Nr 12, poz. 63.
3 Dz. Urz. MKiS Nr 7, poz. 61.



z  regulacji prawnych dotyczących gromadzenia zbiorów na uwagę zasługiwa
ło zarządzenie nr 41 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 listopada 1980 r. w spra
wie zakupu przez biblioteki publiczne materiałów bibliotecznych znajdujących się 
poza państwową siecią księgarską^.

Zarządzenie to było częściowym zamachem na monopolistyczny system dys
trybucji książki, pozwalało bibliotekarzom na zakup cennych publikacji także od 
osób prywatnych, bez potrzeby płacenia wysokiego haraczu „Domowi Książki” za 
pośrednictwo w operacjach antykwarycznych. Postanowienia zawarte w tym za
rządzeniu „zaadaptowane” zostały do zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowa
nia z dnia 2 sierpnia 1984 r. w sprawie zakupu przez biblioteki szkolne i pedago
giczne materiałów bibliotecznych^.

Wydane zarządzenie nr 66 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 lipca 1970 r. 
w sprawie obowiązku zgłaszania Bibliotece Narodowej w Warszawie i innym wy
znaczonym bibliotekom materiałów bibliotecznych sprzedawanych przez anty
kwariaty księgarskie oraz w sprawie nadzoru w tym zakresie^ było próbą zabez
pieczenia, głównie przed wywozem za granicę, a także dążeniem do wzbogacenia 
bibliotek o cenne pozycje antykwaryczne i oferowanie ich do sprzedaży w pierw
szej kolejności Bibliotece Narodowej, a następnie Bibliotece Jagiellońskiej. Za
rządzenie to zostało w 1977 r. zmienione przez dodanie do niego załącznika obej
mującego wykaz 57 bibliotek (w tym wszystkie biblioteki publiczne stopnia woje
wódzkiego), do których antykwariaty księgarskie były obowiązane zgłaszać mate
riały biblioteczne w formie ofert.

Chociaż regulacje te są już dzisiaj anachroniczne, to jednak gwoli sprawiedli
wości trzeba przyznać, że intencją ich wprowadzenia był wtedy dobrze rozumia
ny interes bibliotekarstwa polskiego.

Były jednak zarządzenia od początku bardzo szkodliwe dla bibliotek, a nawet 
szerzej dla nauki i kultury, wprowadzane wyłącznie z przesłanek politycznych. 
Należało do nich zarządzenie nr 1 z dnia 30 kwietnia 1984 r. ministrów; Kultury 
i Sztuki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza Naukowego Polskiej 
Akademii Nauk i Prezesa Głównego Urzędu Kontroli Publikaqi i Widowisk 
w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, które mogą sprowadzać i gromadzić publika
cje zagraniczne, objęte zakazem rozpowszechniania oraz zarządzenie nr 2 mini
strów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza 
Naukowego Polskiej Akademii Nauk w sprawie przechowywania i udostępniania 
publikacji zagranicznych objętych zakazem rozpowszechniania. Zarządzenia te 
miały na celu ograniczenie liczby bibliotek uprawnionych do gromadzenia publi- 
kaqi zagranicznych objętych zakazem rozpowszechniania, a ponadto stworzenie 
barier w ich udostępnianiu. Obydwa zarządzenia nie były publikowane, stanowią 
polityczny produkt stanu wojennego. Formalnie nikt ich nie uchylał, bo wyelimi
nowało je samo życie. Najważniejszą przyczyną ich niestosowania było zlikwido
wanie Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk -  instytucji sprawczej 
tych zarządzeń.

Z problematyką gromadzenia zbiorów było związane zarządzenie nr 1 mini
strów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Sekretarza

4 Dz. Urz. MKiS Nr 7, poz. 26.
5 Dz. Urz. MOiW Nr 9, poz. 53.
6 Dz. Urz. MKiS Nr 8, poz 44 i z 1977 r. Nr 1, poz. 5.



Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 kwietnia 1979 r. w sprawie ustale
nia zasad i planu specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych oraz wyznaczania 
bibliotek centralnych i określenia ich zadan^. Zarządzenie to powinno być w naj
bliższym czasie zastąpione rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego, uwzględniającym nowe przepisy w tej sprawie, zawarte w ustawie 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Pod koniec lat siedemdziesiątych zaznaczy! się poważny kryzys na tynku księ
garskim. Książki dobre zdobywało się „spod lady księgarskiej” .̂ W trosce o lep
sze zaopatrzenie bibliotek w nowości, wydane zostało zarządzenie nr 42 Ministra 
Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1980 r. w sprawie norm zaopatrzenia bibliotek 
w nowości wydawnicze^, które wprowadziło zwiększone wskaźniki zakupu ksią- 
żekio. Szerzej o tej regulacji prawnej będzie mowa dalej. Niedostatek książek na 
rynku księgarskim miały rekompensować zakupy pozaksięgarskie.

Oprócz aktów normatywnych wydawane były centralnie wykazy tytułów, wy
branych z planów wydawniczych, które powinny wzbogacić księgozbiory bibliotek 
publicznych. Intencją wydawania tych wykazów było, w czasach ubogiego rynku 
wydawniczego, zapewnienie bibliotekom priorytetu w nabywaniu najwartościow
szych tytułów, trudno osiągalnych. Księgarnie miały obowiązek rezerwowania dla 
bibliotek wybranych tytułów w pierwszej kolejności. Dobór tytułów do owych wy
kazów konsultowany był w Instytucie Książki i Czytelnictwa i Instytucie Biblio
graficznym Biblioteki Narodowej oraz w poszczególnych wydawnictwach. Szcze
gólną uwagę zwracano na to, aby w wykazach uwzględnić przede wszystkim te ty
tuły, które powinny wejść do kanonu lektur współczesnego czytelnika.

Obecnie sytuacja jest odwrotna: rynek książki jest bogaty i obfity, ale brakuje 
pieniędzy na zakupy biblioteczne. Nie trzeba więc wprowadzać w sferze dystry
bucji książki tych mechanizmów, które zapewniały bibliotekom publicznym prio
rytet zakupu nowości.

W tym miejscu należy jednak odpowiedzieć na pytanie, czy w tej nowej sytua
cji potrzebne są jakieś normy i standardy pozwalające na racjonalne gromadze
nie zbiorów ?

Praktyka potwierdza, że w dalszym ciągu okazuje się przydatne w planowaniu 
środków na zakup książek nie obowiązujące już zarządzenie nr 42 Ministra Kul
tury i Sztuki z dnia 24 listopada 1980 r. w sprawie norm zaopatrzenia bibliotek 
w nowości wydawnicze. Biblioteki, jak się dalej przekonamy, dość często posługu
ją się dawnymi zaleceniami dotyczącymi kształtowania struktury zbiorów 
z podziałem na: literaturę piękną dla dorosłych, literaturę dla dzieci, literaturę 
niebeletrystyczną.

Wszelkie zawinione i niezawinione błędy w gromadzeniu zbiorów bardzo pla
stycznie uzewnętrzniają się w rozmiarach późniejszej selekcji, której poświecimy 
dalej więcej miejsca.

Stan liczbowy zbiorów zgromadzonych w bibliotekach publicznych na dzień 
31 grudnia 1999 r., wg danych GUS, przedstawia się następująco:

 ̂Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz.. 15 (także Dz. Urz. MNSzWiT Nr 3, poz. 9).
8 W. Adamiec: Główne problemy uzupełniania księgozbiorów w bibliotekach publicznych w latach 

siedemdziesiątych. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1989 s. 171, Instytut Książki i Czytelnictwa. 
^Dz.Urz. MKiS nr 7 poz. 27.

Wskaźnik zakupu nowości nie mógł być mniejszy, niż 18 nowo zakupionych książek na 100 
mieszkańców.



Wielkość księgozbiorów bibliotek publicznych w 1999 r.
Tabela 5

Województwo Stan księgozbioru Stan zbiorów speqalnych w jedn.

Ogółem W tym 

w miastach

W tym na Ogółem
WSI

W tymw 

miastach

Wtym

na WSI

Dolnośląskie 10931778 6676885 4254893 374123 368356 5767

Kujawsko-Pomorskie 7702821 4676410 3026411 125000 121319 3681

Lubelskie 7604577 3014165 4590412 237927 234224 3703

Lubuskie 4005993 2394612 1611381 142482 141696 786

Łódzkie 9051489 5400758 3650731 193746 189877 3869

Małopolskie 10705676 5335122 5370554 238969 232774 6195

Mazowieckie 16431102 9743692 6687410 365976 354599 11377

Opolskie 4423082 2191565 2231517 121558 120084 1474

Podkarpackie 8819739 3645717 5174022 136837 127978 8859

Podlaskie 4243893 2225968 2017925 100765 100586 179

Pomorskie

Śląskie

6514141 4110578 2403563 110681 110272 409

15612768 11847642 3765126 543139 538316 4823

Świętokrzyskie 4486156 1999829 2486327 52795 51893 902

Warmińsko-Mazurskie 6085304 3602670 2482634 177819 175220 2599

Wielkopolskie 11999809 6720678 5279131 423716 411224 12492

Zachodniopomorskie 7273882 4700225 2573657 340330 329364 10966

POLSKA 135892210 78286516 57605694 3685863 3607782 78081

W bibliotekach publicznych, w odróżnieniu od innych bibliotek, stan liczbowy 
zbiorów nie jest miernikiem potencjału intelektualnego biblioteki. Znaczna bo
wiem jego część podlegać musi selekcji, aby w miejsce zdezaktualizowanych tytu
łów wprowadzić nowe po:^cje, przynoszące aktualną wiedzę.

Są jednak takie materiały biblioteczne, które mimo rzadkiego wykorzystania 
podlegają szczególnej ochronie, stanowią bowiem część naszego dziedzictwa 
narodowego. Chociaż biblioteki publiczne nie są, w porównaniu z innymi bi
bliotekami, zasobne w historyczne, literackie kolekcje, ale tym większą otacza
ją je troską.

Ze względu na ich szczególną wartość, wiedza o nich nie powinna ograniczać 
się do grona specjalistów, stąd w aneksie do niniejszej pracy prezentujemy uak
tualnioną informację o kolekcjach historycznych, literackich i regionalnych 
w bibliotekach publicznych.

Miejsce wyjątkowe w gromadzeniu zbiorów zajmuje egzemplarz obowiąz
kowy oraz egzemplarz re^onałny -  w dawnym i obecnym jego znaczeniu. 
Chociaż do ich gromadzenia wyznaczono tylko piętnaście bibliotek, to jednak 
wiedza o tym, co one gromadzą i jakimi księgozbiorami dysponują, nie powinna 
być obca całemu środowisku bibliotekarskiemu.



3.1.1. Regulacje prawne dotyczące obowiązkowych 
egzemplarzy bibliotecznych

Sejm RP uchwalił w dniu 7 listopada 1996 r. ustawę o obowiązkowych egzem
plarzach bibliotecznych, która weszła w życie z dniem 23 marca 1997 r.^

Tekst przyjętej ustawy różni się od projektu, który był szerzej znany jako akt 
wykonawczy do ustawy o bibliotekach. Do najbardziej istotnych modyfikacji na
leżą m.in.:

-  określenie „publikacja” zostało rozszerzone na oprogramowanie kompute
rowe, które również podlega obowiązkowi przekazywania uprawnionym bibliote
kom;

-  biblioteki otrzymują także dzieła, które pierwotnie nie były publicznie udo
stępniane, w tym takie, które utraciły charakter tajny lub poufny.

Zmienił się w sposób zasadniczy rozdzielnik dotyczący przekazywania egzem
plarzy obowiązkowych.

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecz
nych przyznaje Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej 
w Krakowie po dwa egzemplarze obowiązkowe, ale jeden z tych egzemplarzy 
podlega wieczystemu arch iw izo w an iu ^^ . Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ 
intencją wydania ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych było 
m.in. zachowanie dla przyszłych pokoleń całości piśmiennictwa polskiego i doty
czącego Polski.

Egzemplarz archiwalny podlega oczywiście innym zasadom wykorzystania 
i ochrony niż pozostałe zbiory biblioteczne. Jest to niewątpliwie duże obciążenie 
dla biblioteki -  wymaga przede wszystkim odpowiednich pomieszczeń magazyno
wych. Stwarza jednak możliwości wykorzystania dla potrzeb nauki i kultury każ
dej publikaqi wydanej w Polsce, niezależnie od treści, formy, daty ukazania się. 
Tymczasem owe potrzeby wydają się być zaskakujące dla współczesnego użyt
kownika biblioteki. Okazuje się np., że dla niektórych badań socjologicznych bar
dzo pomocne są dawne książki telefoniczne, dla potrzeb komunikacyjnych daw
ne rozkłady PICP, dla gastronomii i żywienia stosowane niegdyś receptury potraw. 
Być może w niedalekiej przyszłości zachowamy dawne piśmiennictwo w formie 
częściowo zdigitalizowanej, aby ułatwić do niego dostęp, a przede wszystkim za
oszczędzić powierzchnię magazynów bibliotecznych i nie tworzyć kosztownych 
bibliotek składowych. Są to sprawy otwarte, wymagające już dziś dyskusji na ten 
temat, głównie w środowisku bibliotek naukowych.

Utrzymując zasadność obciążenia Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiel
lońskiej archiwizowaniem egzemplarza obowiązkowego, nieco inaczej należało 
rozstrzygnąć te kwestie w odniesieniu do pozostałych bibliotek otrzymujących 
obowiązkowy egzemplarz biblioteczny. Chodzi tu o następujące biblioteki, 
którym przyznano po jednym egzemplarzu obowiązkowym:

-  Biblioteka Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
-  Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi,
-  Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu,
-  Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
-  Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie,

Dz. u. nr 152, poz.722 z dnia 23 grudnia 1996 r.
12 Stanowi o tym ust. 4 art. 5 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach 

bibliotecznych.



-  Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu,
-  Biblioteka Śląska w Katowicach,
-  Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy,
-  Książnica Pomorska w Szczecinie,
-  Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie,
-  Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
-  Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego,
-  Książnica Podlaska w Białymstoku, która jest zobowiązana przekazywać pu- 

blikaqe o tematyce regionalnej właściwym bibliotekom opracowującym biblio
grafię regionalnąl3.

Wymienione biblioteki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu 
ich przekazywania^^ zobowiązane zostały do archiwizowania otrzymywanych 
egzemplarzy obowiązkowych przez 50 lat. Okres 50 lat przyjęto na wzór ustawy 
o prawie autorskim, która określiła to półwiecze na dochodzenie autorskich praw 
majątkowych. Od 22 lipca 2000 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie au
torskim i prawach pokrewnych, która ten okres przedłuża -  na wzór Unii Euro
pejskiej -  do 70 lat.

Dla bibliotek zobowiązanych do czasowego archiwizowania egzemplarzy obo
wiązkowych zarówno okres lat 50 jak 70 jest bez znaczenia, ponieważ w każdym 
przypadku wymóg ten jest niewykonalny. Nie pozwalają na to warunki magazy
nowe większości bibliotek. Sprzeciwia się temu także zdrowy rozsądek, bo bar
dziej racjonalne jest nieodpłatne przekazanie przez bibliotekę o profilu humani
stycznym publikacji z zakresu techniki -  bibliotece technicznej, rolniczych -  bi
bliotece rolniczej, niż magazynowanie ich przez lat 50 bez większych szans na 
wykorzystanie przez czytelników. Prawdopodobnie publikacje te umieszczone we 
właściwych bibliotekach będą przechowywane nie tylko przez lat 50, ale wieczy
ście, jeżeli są cenne. Dziś trzeba śmiało powiedzieć, że owe czasowe archiwizo
wanie egzemplarzy obowiązkowych zostało wymuszone przez osoby i instytucje, 
które bardzo niechętnie musiały się pogodzić z utrzymaniem szerszego niż dwie 
biblioteki (tj. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska) wykazu bibliotek 
uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego. Nie przekonywa
ły żadne argumenty, że nie ma meiytoiycznego uzasadnienia, aby zmuszać te bi
blioteki do czasowego archiwizowania całości otrzymywanych egzemplarzy obo
wiązkowych, odpowiedź była zawsze ta sama; jak korzystają z przywileju to niech 
mają także określone dolegliwości z tego wynikające.

Kiedy nieco ucichfy sprzeciwy wydawców, rozpoczęto prace nad nowelizacją 
rozporządzenia w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu 
ich przekazywania. Prace trwały krótko, ale formalne ich sfinalizowanie w posta-

13 Liczba bibliotek opracowujących bibliografie regionalne dość często się zmienia, niektóre bi
blioteki zaprzestały ich wydawania, inne podjęły wydawanie bibliografii obejmujących tylko teren jed
nego województwa, zresztą granice województw mogą ulec zasadniczym zmianom, stąd zasadne było 
dokonywanie podziału publikacji o tematyce regionalnej w jednej bibliotece, która będzie w stanie 
śledzić na bieżąco sytuację w tym zakresie. Przypisanie tego obowiązku bezpośrednio wydawcom by
łoby prawie niewykonalne.

»D z. U .Nr29,poz. 161.



ci wydania nowelizacji rozporządzenia przeciągnęły się zbyt długo. Wreszcie pod
pisane zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymy
wania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad 
i trybu ich przekazywaniais. Rozporządzenie to zmienia zapis ust. 2 § 5 dotych
czas obowiązującego rozporządzenia nadając mu następujące brzmienie:

2. Egzemplarze obowiązkowe otrzymywane przez uprawnione biblioteki, z  za
strzeżeniem ust 1 (chodzi tu o Bibliotekę Narodowa i Bibliotekę Jagiellońską -  
przyp. LB), a nie odpowiadające profilowi ich zbiorów, mogą być przez te bibliote
ki przekazywane nieodpłatnie bibliotekom, wchodzącym w skład ogólnokrajowej 
sieci bibliotecznej, jeżeli wyrażą zgodę na ich przyjęcie oraz na połoycie łcosztów 
opłat pocztowych przesyłek.

Sprawa pokrywania kosztów opłat pocztowych została generalnie uregulowa
na odpowiednim przepisem ustawy o obowiązkowych egzemplarzach.

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 7 tej ustawy, przesyłki egzempla
rzy obowiązkowych są zwolnione z opłat pocztowych, w odróżnieniu od zarządze
nia z 1968 r., które nakazywało wysyłanie egzemplarzy obowiązkowych zakładom 
graficznym na koszt wydawcy. Zwolnienie to dotyczy jednak tylko przeka:^wania 
przesyłek bibliotece uprawnionej do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych. 
Dalsze przemieszczenie tych egzemplarzy do innych bibliotek nie może być zwol
nione z tych opłat. Wydaje się zasadne, aby pokrywała je biblioteka otrzymująca, 
a nie wysyłająca te przesyłki. W praktyce sprawy te będą ustalane pomiędzy za
interesowanymi bibliotekami, często z pominięciem pośrednictwa poczty.

Reasumując należy przypuszczać, że wejście w życie rozporządzenia 2ш/ета- 
jącego rozporządzenia w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania 
egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu 
ich przekazywania, przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania egzem
plarza obowiązkowego, niż to miało miejsce dotychczas.

Z nowych postanowień ustawowych zaliczyć należy przyznanie Filmotece 
Narodowej w Warszawie po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego i te
lewizyjnego oraz Bibliotece Sejmowej w Warszawie po jednym egzemplarzu 
obowiązkowym dzienników urzędowych organów administracji rządowej. To 
ostatnie postanowienie, wprowadzone pod koniec prac nad ustawą, było naj
bardziej kontrowersyjne. Jego oponenci postulowali regulowanie tej kwestii 
w drodze decyzji administracyjnych, a nie ustawowych. Większość posłów wypo
wiedziała się za wprowadzeniem Biblioteki Sejmowej do ustawy, przyznając jej 
egzemplarz obowiązkowy dzienników urzędowych.

Utrzymane zostały z poprzedniej wersji projektu regulagi prawnej egzempla
rza obowiązkowego dwa ważne postanowienia:

-  zwolnienie z opłat pocztowych przesyłek egzemplarzy obowiązkowych wysy
łanych do uprawnionych bibliotek;

-  wprowadzenia sankcji karnych w stosunku do uchylających się od obowiąz
ku przekazania uprawnionej bibliotece i egzemplarza obowiązkowego.

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecz
nych daje Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwie bardzo ważne de
legacje:

15 Dz. U. Nr 50, poz. 513.



-  określenie, w drodze rozporządzenia, wykazu bibliotek uprawnionych do 
otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów puMikacji 
oraz zasad i trybu ich przekazywania;

-  możliwość wyłączenia, również w drodze rozporządzenia, z obowiązku prze
kazywania egzemplarzy obowiązkowych także innych rodzajów dziel, które wy
mienia art. 4 ustawy.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy, Minister Kultury i Sztuki wydal rozporzą
dzenie z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzy
mywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz za
sad i trybu ich przekazywania^^. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 mar
ca 1997 r.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia ustalony został wykaz bibliotek upraw
nionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych oraz rodzaje publikacji 
podlegających przekazaniu tym bibliotekom. Dla pozycji wydawanych w nakła
dzie do 100 egzemplarzy przysługują tylko dwa egzemplarze obowiązkowe: jeden 
dla Biblioteki Narodowej, drugi dla Biblioteki Jagiellońskiej. Również po jednym 
egzemplarzu obowiązkowym dostają te biblioteki w odniesieniu do publikaqi wy
produkowanych w Polsce na zlecenie zagranicznego wydawcy oraz oprogramo
wania komputerowe. Natomiast po dwa egzemplarze otrzymywać będą Bibliote
ka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska następujących rodzajów dokumentów 
i publikaqi:

-  dokumenty audiowizualne,
-  publikacje zapisane na nośnikach elektronicznych,
-  publikacje polskich placówek za granicą.
Publikacje wydawane w nakładzie powyżej 100 egz. oraz dzienniki urzędowe 

organów administraqi rządowej otrzymują po 2 egzemplarze: Biblioteka Naro
dowa i Biblioteka Jagiellońska, natomiast po jednym egzemplarzu pozostałe bi
blioteki uprawnione do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia wymienia tylko siedem bibliotek uprawnio
nych do otrzymywania egzemplarzy regionalnych, są to: Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdań
sku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Wojewódzka Biblioteka Pu
bliczna w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Poznaniu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Zielonej Górze. Po analizie stanu opracowywania bibliografii regionalnych 
przez poszczególne biblioteki, zapewne wykaz w załączniku nr 2 do rozporządze
nia trzeba będzie skoiy'gować.

Rozporządzenie w następujący sposób określa zasady i tryb przekazywania 
egzemplarzy obowiązkowych:

-  wydawca zobowiązany jest przekazać egzemplarze obowiązkowe w następu
jących terminach: Bibliotece Narodowej w ciągu 5 dni, a pozostałym bibliotekom 
w ciągu 14 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji;

-  producent filmu kinowego i telewizyjnego zobowiązany jest przekazać Fil
motece Narodowej egzemplarz kopii filmu w ciągu 14 dni od momentu zakoń
czenia procesu produkcji filmu.

Dz. U. nr 29, poz.161 z dnia 27 marca 1997 r.



Są to dość istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych regulacji praw- 
nychl'7, ponieważ przekazywanie egzemplarzy obowiązkowych należało dawniej 
nie do wydawcy, a do zakładów graficznych i innych zakładów powielających, 
które wykonały druk. Jedynie egzemplarze obowiązkowe druków wykonanych 
w całości lub częściowo za granicą -  dostarczał wydawca. Obecnie rozporządze
nie obowiązkiem tym obarcza wydawcę -  zarówno w przypadku publikacji wyko
nanych w kraju, jak i:

-  publikacji wyprodukowanych w całości lub częściowo za granicą;
-  publikacji wyprodukowanych za granicą dla wydawcy polskiego w koopera

cji z wydawcą zagranicznym.
W jednym tylko przypadku, a dotyczy to publikacji wyprodukowanych w kra

ju wyłącznie dla wydawcy zagranicznego, egzemplarze obowiązkowe tych publi
kacji dostarcza nie wydawca, a bezpośredni ich producent.

Skrócenie terminu nadsyłania egzemplarza obowiązkowego Bibliotece Naro
dowej, było uzasadnione potrzebą jak najwcześniejszego włączenia opisu biblio
graficznego nowej publikacji do bazy danych „Przewodnika Bibliograficznego”. 
Urzędowy wykaz druków wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej, ukazujący się ja
ko tygodnik pod nazwą „Przewodnik Bibliograficzny”, jest najbardziej autoi^a- 
tywnym źródłem służącym m.in. do sprawdzenia, czy publikacja w nim uwzględ
niona dostarczona została w ramach egzemplarza obowiązkowego do innych bi
bliotek. Baza danych „Przewodnika Bibliograficznego” udostępniana jest rów
nież na dyskietkach (raz na miesiąc), a w ostatnich dwóch latach także na 
CD-ROM-ach (wydany w czerwcu 2000 r. CD-ROM zawiera bazę „Przewodni
ka Bibliograficznego” za lata 1980-1999, obejmując 243 ООО opisów bibliogra
ficznych).

Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 7 ustawy o obowiązkowych 
egzemplarzach bibliotecznych, przesyłki tych egzemplarzy są zwolnione z opłat 
pocztowych, w odróżnieniu od zarządzenia z 1968 r., które nakazywało wysyłanie 
egzemplarzy obowiązkowych zakładom graficznym na koszt wydawcy.

Tylko częściowo zmieniła się dokumentacja towarzysząca przesyłce z egzem
plarzami obowiązkowymi: do każdej przesyłla powinien być dołączony w dwóch 
egzemplarzach wykaz tych egzemplarzy. Biblioteka zachowuje jeden egzemplarz 
wykazu, drugi zaopatruje w pieczęć oraz podpis i zwraca jako potwierdzenie 
odbioru przesyłki. Zmiana polega jedynie na uzupełnieniu wykazu (kierowanego 
wyłącznie do Biblioteki Narodowej) o dane dotyczące wysokości nakładu, przy 
tych pozycjach, których przesyłane egzemplarze nie mają takiej informacji w me
tryczce książki. Biblioteka Narodowa będzie korzystać z tych danych wyłącznie 
dla celów urzędowej statystyki wydawnictw, traktując je jako poufiie.

Artykuł 8 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wprowadza 
sankcje, w postaci kary grzywny, w stosunku do tych wydawców, którzy uchylają 
się od obowiązku przekazywania uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodo
wej w Warszawie określonych rodzajów publikacji, filmu.

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 sierpnia 1968 r. w sprawie dostarczania obo
wiązkowych egzemplarzy druków i nagrań dźwiękowych (Mon. Pol. nr 34 poz. 234).



3.2. OD CENIRAUZAQI DO DECEaTORAUZACJI
ZAKUPU ZBIORÓW

Kierowanie doborem książek do bibliotek odbywaio się w różny sposób: od 
centralnych zakupów kierowanych bezpośrednio do bibliotek, według określone
go rozdzielnika, poprzez zalecanie zakupu wybranych tytułów do realizacji zaku
pu przez wojewódzkie biblioteki publiczne bibliotekom terenowym. Ideą naczel
ną tych działań było umożliwienie wprowadzenia do bibliotek najważniejszych 
pozycji stanowiących kanon lektur współczesnego czytelnika. W tym celu Witold 
Adamiec z zespołem pracowników Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki 
Narodowej opracował Spis książek, które powinny być stale i w odpowiedniej po
staci dostępne w księgarniach i bibliotekach^^. Spis ten miał charakter katalogu 
wzorcowego, który później znalazł naśladownictwo w podobnych wykazach, spo
rządzanych przez wojewódzkie bibhoteki publiczne dla bibliotek w terenie.

W kilku województwach zakup nowości ma w dalszym ciągu charakter scen
tralizowany, chociaż przybiera on różne formy. Np. w woj. warmińsko-mazurskim 
jako głównego dostawcę książek do bibliotek wymienia się Oddział Hurtowego 
Zaopatrzenia w Książki, działającego przy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie. Hurtownia dysponuje bogatą ofertą wydawniczą, dowozi książki 
bezpośrednio do kupujących placówek nie tylko bibliotecznych, dostarcza bez
płatnie jeden komplet prawidłowo opracowanych kart katalogowych za darmo. 
Bibliotekarze mogą również zamawiać poszukiwane przez siebie książki, których 
nie ma w hurtowni. W 1997 r. z usług hurtowni skorzystało 89,6% ogółu biblio
tek tego regionu.

Ułatwieniem w gromadzeniu zbiorów jest prowadzona przez WiMBP w Lu
blinie biblioteczna hurtownia książek, z której korzysta większość bibliotek sa
morządowych.

Na podstawie porozumienia zawartego z 7 urzędami gmin dawna Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zakupywała nowości do 14 bibliotek sa
morządowych

W woj. gdańskim jest centralny zakup realizowany przez WBP w Gdańsku dla 
177 placówek bibliotecznych na 215 istniejących.

W dawnym woj. radomskim w latach 1975-1989 gromadzeniem i opracowa
niem księgozbioru zajmowały się tzw. biblioteki rejonowe, kupując książki dla 
siebie i podległych im bibliotek. Z chwilą wejścia w życie reformy samorządowej 
każda biblioteka samodzielnie kupuje książki. Scentralizowany zakup księgo
zbioru powodował jednak, że mniejsze biblioteki nie miały wpływu na dokonywa
nie doboru tytułów. Obecnie pracownicy bibliotek samorządowych cenią sobie 
samodzielność w tym zakresie.

W woj. rzeszowskim od 1977 r. nastąpiła zmiana w kierunku gromadzenia 
zbiorów. Wprowadzono centralne zaopatrywanie bibliotek w nowości książkowe 
w ramach „Systemu 60”l .̂ Od 1991 r. zaniechano centralnego gromadzenia, gdyż 
nie spełniał oczekiwań bibliotek objętych tym systemem.

Spis książek, które powinny być stale i w odpowiedniej postaci dostępne w księgarniach i bibliote
kach (oprać. Witold Adamiec z zespoiem). Warszawa: Biblioteka Narodowa 1983 s. 35, Instytut 
Książld i Czytelnictwa.

„System 60” w woj. rzeszowsMm przjjęty został w 1977 r., jednak jego nazwa nie przyjęła się w in
nych województwach, chociaż forma scentralizowanego zakupu książek do rzadkości nie należała.



Ponad 80% bibliotek samorządowych kupowało książki w hurtowni prowa
dzonej przez dawną WBP we Włocławku. Zakupione w ten sposób książki były 
o 15% tańsze niż w księgarniach.

Do 1990 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze pro
wadziła zakup centralny wydawnictw regionalnych oraz do księgozbiorów 
podręcznych dla wszystkich bibliotek publicznych w województwie. Pozostałe 
książki o charakterze popularnonaukowym oraz beletrystykę kupowafy bibliote
ki rejonowe dla placówek w zasięgu swego działania. Po 1990 r. wszystkie biblio
teki same uzupełniają swoje zbioiy.

W 1975 r. gromadzenie i opracowanie zbiorów prowadzone było centralnie 
przez dawną > ^ P  w Sieradzu i 4 oddziały rejonowe. Biblioteki otrzymywały jed
ną lub komplet kart katalogowych. Od połowy lat osiemdziesiątych stopniowo 
usamodzielniano biblioteki w zakresie zakupu, w 1986 r. tylko 10 placówek kupo
wało książki samodzielnie i ich liczba się zwiększała. Z myślą o tych placówkach 
rozpoczęto opracowywanie wykazów nab)1;ków zawierających klasyfikację. W ko
lejnych latach 1992-1995 sieradzka biblioteka stopniowo zaprzestaje centralnego 
zakupu i opracowania, którym objętych jest coraz mniej placówek (w 1992 r. -  41, 
w 1995-3).

Przedstawione przykłady skłaniają do sformułowania następującego wniosku: 
tradycyjne, scentralizowane formy zakupu książek już się przeżyły, ale mają one 
rację bytu tam, gdzie taka forma zakupu ma, poza merytorycznymi, ekonomicz
ne korzyści (np. w Olsztynie, Lublinie).

Centralny zakup, realizowany w przeszłości, oceniany jest bardzo negatywnie 
przez wielu bibliotekarzy, jako forma ubezwłasnowolniająca z możliwości dobo
ru książek do ich bibliotek. Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowi
cach dała np. następującą ocenę tej formy zakupu.

„Troska państwa o zabezpieczenie środków finansowych na książki, przy jed
noczesnym ograniczaniu swobodnego ich doboru i wyboru spowodowała (poza 
oczywistym marnotrawieniem pieniędzy), że znaczna część księgozbiorów była 
martwa w momencie ich zakupu i po 1990 r. można było je usunąć z bibliotek”20.

Bardziej istotne od form zakupu nowości wydawniczych były zmiany w kierun
kach gromadzenia.

33. ZMIANY W  KIERUNKACH GROMADZENIA

Zmiany w kierunkach gromadzenia zbiorów powinny być przedmiotem badań, 
tak jak to miało miejsce np. w latach siedemdziesiątych. Brak wystarczających środ
ków na sfinansowanie takich badań ogranicza ich zakres tylko do wybranych grup bi
bliotek. Pod koniec 1998 r. Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 
przeprowadził badania na temat gromadzenia nowości wydawniczych oraz ich wyko
rzystania przez czytelników dorosłych w latach 1997-1998 w bibliotekach publicznych 
wybranych małych miast. Badania te potwierdziły, że z księgozbiorów bibliotek pu
blicznych korzystają głównie uczniowie i studenci, poszukując w nich lektur narzuco
nych im przez szkołę i uczelnię, a takzQ emeiyd, renciści, gospodynie domowe^i.

20 Analiza opisowa działalności WBP w Katowicach za 1998 r.
21 S. Kondek, A. Rusek: Nowości w bibliotekach publicznych. W: Biblioteki na przełomie wie

ków. Forum Czytelnicze VI. Kielce 30 maja -  2 czerwca 1999. Warszawa: Polskie Towarzystwo 
Czytelnicze 1999. Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.



Potrzeby lekturowe wymienionych grup koncentrują się wokół językoznawstwa, 
nauki o literaturze i literatury pięknej. Nie można się więc dziwić, że udział ksią
żek z tych działów wyniósł od 60 do 82% ogólnej liczby zakupionych egzempla
rzy. Badania potwierdziły także znaczący zakup pozycji z zakresu literatury nie- 
beletrystycznej, stanowił on od 18 do 40% ogólnej liczby nabytków. W zakupach 
tych dominowały publikacje z zakresu: geografii, historii, a następnie socjologii, 
ekonomii i prawa, dalsze miejsca zajęły publikacje z dziedziny nauk stosowanych 
(medycyna, nauki techniczne, rolnictwo). Książki z zakresu matematyki i nauk 
przyrodniczych oraz gospodarstwa domowego, organizaqi i zarządzania stanowi
ły tylko od 0,7 do 5,2% ogółu zakupu. Zbliżony do nich odsetek przypadł na 
książki z psychologii, parapsychologii i o tematyce pokrewnej. Końcowy wniosek 
z przeprowadzonych badań sprowadza się do konstatacji, że struktura bibliotecz
nych zakupów mniej więcej odpowiada proporcjom układu treściowo-nakładowe- 
go bieżącej produkqi wydawniczej.

Aby chociaż w przybliżeniu wyrobić sobie pogląd o tym co i dlaczego kupują 
biblioteki do swych zbiorów, warto zapoznać się z opiniami samych bibliotekarzy. 
Opinie na ten temat znajdujemy w analizach opisowych za 1998 r. wojewódzkich 
bibliotek publicznych.

Dawna WBP w Chełmie zaznacza, że w polityce gromadzenia zbiorów starano 
się zapewnić bibliotekom najnowsze publikaqe leksykograficzne, encyklopedyczne 
oraz najwartościowsze pozycje z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci. Szcze
gólną uwagę zwrócono właśnie na książW dla dzieci i młodzieży, pragnąc maki^- 
malnie zbh^ć strukturę księgozbioru dla dzieci do struktury wypożyczeń. Na po
czątku lat osiemdziesiątych było to bardzo trudne, brakowało bowiem na ly^u  
książek dla dzieci. Wysoka liczba wycofanych z bibliotek książek dla dzieci, gów
nie ze względu na ich szybsze zniszczenie, stanęła na przeszkodzie w osiągnięciu za
mierzonego celu, jakim było przywrócenie zachwianej struktury zbiorów i wypoży
czeń. Po 1990 r., wobec drastycznie ograniczonego dopływu nowości do bibliotek, 
bibliotekarze ponownie stanęli przed problemem wyboru preferencji grup czytel
niczych. Zauważalnie zmienify się oczekiwania czytelników -  to książka popularno
naukowa, edukacyjna, stała się najbardziej poszukiwana w bibliotekach.

Do końca lat osiemdziesiątych w zakupach bibliotek publicznych dawnego 
woj. legnickiego dominowała literatura dziecięca i beletrystyka. Z bibliotek ko
rzystały przede wszystkim dzieci i młodzież, dlatego ustawicznie brakowało ksią
żek dla tej grupy c^elników. W latach dziewięćdziesiątych zmienił się czytelnik 
i wraz z nim struktura gromadzenia zbiorów. Wzrósł zakup książek popularno
naukowych. W ostatnich dwóch latach nawet dorównuje liczbie książek beletry
stycznych. Coraz większą popularnością cieszą się zbiory audiowizualne: płyty 
kompaktowe, kasety do nauki języków obcych, kasety wideo z nagraniami litera
tury pięknej (lektury); dużym zainteresowaniem cieszą się multimedia.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych biblioteki publiczne dawnego 
woj. częstochowskiego kupowały wiele tytułów, które oferował ubogi rynek księ
garski. Początek lat dziewięćdziesiątych i zmiany na rynku księgarskim spowodo
wały zalew „czytadeł” w bibliotekach. W miarę wysokie wynild czytelnicze, jakie 
osiągnęły w tym czasie biblioteki publiczne, uzyskane zostały głównie czytelnic
twem literatury pięknej. Obecnie następuje pewna równowaga w gromadzeniu li
teratury pięknej i popularnonaukowej z przewagą dla książek niebeletrystycznych.

Ze względu na stwierdzoną zmianę zainteresowań czytelniczych w ostatnich 
latach przyjęto w dawnym woj. gorzowskim następujące, ogólne ^erunki groma
dzenia zbiorów:



-  rozbudowa zasobów naukowych i popularnonaukowych,
-  aktualizowanie księgozbiorów dziecięcych, a informacyjnych w szczegól

ności,
-wzbogacanie zbiorów specjalnych, zwłaszcza audiowizualnych, multimedial

nych,
-  rozbudowa kolekcji regionalnych,
-  utrzymanie oferty prenumerowanych czasopism, aktualizowanie zestawu ty

tułów.
Lata dziewięćdziesiąte -  to epoka komputerów, bogatej oferty telewizyjnej 

i łatwy dostęp do filmów wideo, w tym również do sfilmowanych lektur, poszuki
wanych przez młodzież. Według dawnej WBP w Bielsku-Białej drugą grupę czy
telników stanowią renciści, emeryci, bezrobotni. Grupa trzecia to studenci.

Problemem dla bibliotek chełmskich stała się obsługa czytelników studentów 
nowo powstałych filii uczelni wyższych. Szkoły te nie mają jeszcze swoich biblio
tek. Po roku 1990 zmalało wyraźnie zainteresowanie literaturą społeczno-poli- 
tyczną i rolniczą. Stąd zmniejszył się zakup tej literatury. Ekonomia, prawo, eko
logia, historia najnowsza, zarządzanie, marketing, informatyka -  to dziedziny 
wiedzy, z których kupuje się najwięcej książek, bo takie są zapotrzebowania czy
telników. Do mniejszych bibliotek wiejskich kupuje się więcej literatury pięknej 
dla dzieci i dorosłych, szczególnie różnego rodzaju powieści (Chełm).

W dawnym woj. elbląskim gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na książki 
ekonomiczne i komputerowe, a marketing i zarządzanie to najmodniejszy typ 
szkolnictwa wyższego i zawodowego. Nadal poszukiwana jest pedagogika, zwła
szcza historia wychowania i dydaktyka, historia, prawo, ochrona środowiska.

Po uzyskaniu statusu wojewódzkiego WiMBP w Elblągu w większym zakresie 
zakupywała książki matematyczno-przyrodnicze i techniczne. W związku z usta
wicznym kształceniem i podnoszeniem kwalifikacji od początku lat osiemdziesią
tych zwrócono uwagę na podręczniki akademickie, opracowania lektur szkol
nych. WiMBP w EMągu obawiała się, że dbałość o zapewnienie w jak najszer
szym zakresie potrzeb informacyjnych szkół podstawowych, średnich i wyższych 
spowoduje, że biblioteki publiczne staną się szkolnymi. Pomimo tych obaw struk
tura zbiorów w bibliotekach publicznych dawnego woj. elbląskiego nie zmieniła 
się w sposób znaczący na przestrzeni 24 lat, co potwierdza następujące zestawie
nie, sporządzone na podstawie danych z analizy opisowej bibliotek publicznych 
tego województwa:

Tabela 6
Profil zbiorów bibliotek publicznych dawnego woj. elbląskiego w 1998 r.

Rodzaje zbiorów Udział procentowy w całości 
w 1975 r.

Udział procentowy w całości 
w 1998 r.

Literatura piękna dla dzieci 23,2 23,6
Literatura piękna dla dorosłych 43,2 41,8
Literatura popularnonaukowa 33,6 34,6

Podane wyżej wskaźniki odnoszą się do bibliotek publicznych całego woje
wództwa, chociaż wiemy, że są one inne dla bibliotek działających na wsi niż 
w mieście.

Różnice te wykazują m.in. dane z dawnego woj. leszczyńskiego. Na koniec 
1998 r. w dawnej WBP w Lesznie było 45,3% literatury popularnonaukowej i na
ukowej, 13,6% literatury dla dzieci i młodzieży, 37,1% literatury pięknej dla do



rosłych oraz pozostałe 3% stanowią roczniki czasopism. W bibliotekacłi tereno
wych (osiedlowe, miast i gmin, biblioteki gminne oraz filie) struktura księgozbio
rów przedstawiała się następująco: 24,2% literatura dla dzieci i młodzieży, 42,8% 
literatura piękna dla dorosłych, 32,9% literatura z innych działów oraz 0,1% 
roczniki czasopism (Leszno).

Jeżeli poddamy głębszej analizie strukturę zbiorów różnych bibliotek w prze
kroju wieloletnim, to właściwie nie zauważymy zmian w skali oczekiwanej. Po
twierdzają ten pogląd następujące opinie.

W bibliotekach publicznych dawnego woj. kaliskiego przyjęty schemat groma
dzenia z podziałem na beletrystykę oraz literaturę popularnonaukową w zasadzie 
nie ulega drastycznym zmianom i kształtuje się następująco: 55% beletrystyka 
i 35% literatura popularnonaukowa. W woj. kaliskim można zauważyć zwiększo
ne zainteresowanie czytelników literaturą techniczną, medyczną, prawniczą oraz 
z zakresu biznesu, ochrony środowiska, pedagogiki, psychologii oraz komputery
zacji, natomiast w beletrystyce przeważa literatura europejska i amerykańska. Na 
zapotrzebowanie czytelników zaczęto kupować literaturę obcą w oryginale. Lite
ratura współczesna wypiera klasykę, zwłaszcza wśród młodych czytelników.

W bibliotekach publicznych dawnego woj. suwalskiego kierunek gromadzenia 
zbiorów niewiele się zmienił nawet w perspektywie dłuższego okresu. W środo
wiskach wiejskich i małych miast, reforma ekonomiczna nie wywołała ani gwał
townych zmian społecznych, ani szczególnej mobilizacji środowiska bibliotekar
skiego. Otoczenie w jakim działają bibliotela nie zmieniło się na tyle, aby spowo
dować znaczące zmiany w kierunkach gromadzenia zbiorów. Tego rodzaju proces 
jest jeszcze przed bibliotekami publicznymi na tym terenie. W kierunkach gro
madzenia zachowano też stałe proporcje podstawowych działów księgozbiorów, 
które dla średnich i małych bibliotek zakładają optymalną strukturę księgozbio
rów w granicach: 40% literatura piękna dla dorosłych, 30% literatura dla dzieci 
i młodzieży, 30% literatura niebeletrystyczna.

W ciągu ostatnich 23 lat nie dokonano także zasadniczych zmian w kierun
kach gromadzenia zbiorów w WiMBP w Bydgoszczy.

Jeżeli już mówimy o zmianach w gromadzeniu zbiorów, to są one mniej wi
doczne w podziale na rodzaje literatury, bardziej w doborze treści książek.

Np. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach podkreślła, że w ostatnich 
latach wprowadzono do bibliotek autorów i dzieła nieobecne na rynku wydawni
czym przed 1990 r. (Cz. Miłosz, A. Watt, A. Sołżenicyn, G. Herling-Grudziński, 
J.Czapski itd.), książki z historii i literatury faktu oraz prawa, ekonomii, zarządza
nia, marketingu itp. Nastąpiły liczne zakupy literatury rozrywkowej i popularnej.

Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koninie potwierdziła duże zmia
ny zachodzące w gromadzeniu literatury popularnonaukowej. Dominowały wy
dawnictwa prawnicze, ekonomiczne, językowe, techniczne, ekologiczne i iime, 
związane z przedmiotami nowych, licznych kierunków w szkołach policealnych 
i wyższych i są poszukiwane przez czytelników z uwagi na ich wysoką cenę. Biblio
teki kupują sporo tego rodzaju książek do zbiorów podręcznych, jednak w liczbie 
daleko odbiegającej od aktualnych potrzeb czytelników.

Od lat dziewięćdziesiątych wzbogacane są działy dotąd deficytowe: ekonomia, 
prawo, informatyka, ekologia, historia najnowsza. Merj^orycznie zakup jest co
raz lepszy, dostosowany do zgłaszanych potrzeb. W nabytkach dominują po2ycje 
encyklopedyczno-słownikowe, publikacje z literatury popularnej (tzw. łatwiejsze) 
o funkcjach rekreacyjnych, bestsellery. Kupuje się dużo książek dla dzieci, szcze
gólnie pozycji popularnonaukowych, ale popyt na literaturę dziecięcą ciągle nie 
jest zaspokojony.



Miejmy nadzieję, źe nie tylko struktura, ale i atrakcyjność zbiorów bibliotecz
nych poprawią się, jeśli zakupom wartościowej i poszulawanej literatury towarzy
szyć będzie odważna selekcja. Uwzględniać ona jednak powinna kierunki specja
lizacji bibliotek, co w przypadku bibliotek publicznych sprowadza się przede 
wszystkim do gromadzenia zbiorów o tematyce regionalnej. Znacznie szersze za
dania w zakresie specjalizaqi realizować muszą biblioteki naukowe posiadające 
bogate zbioiy z określonej dziedziny wiedzy, pełniące jednocześnie funkcje 
ośrodków informacji w tym zakresie.

3.4. SPECJALIZACJA ZBIORÓW MATERIMXSW 
BIBUOTECZNYCH

Minister Kultury i Sztuki na podstawie delegacji zawartej w art. 28 pkt. 2 usta
wy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach został zobowiązany do wydania roz
porządzenia w sprawie zasad specjalizacji zbiorów materiałów bibliotecznych 
i ustalenia zadań w tym zakresie dla bibliotek naukowych gromadzących materiały 
biblioteczne, dotyczące określonej dziedziny wiedzy.

Poprzednie zarządzenie ministrów: Kultury i Sztuki, Nauki, Szkolnictwa Wy
ższego i Techniki oraz Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 
kwietnia 1979 r. (Dz.Urz. MKiS nr 3 poz. 15), w znacznym stopniu spełniło sta
wiane zadania: wyłoniło tzw. centralne biblioteki dziedzinowe oraz biblioteki z ni
mi współpracujące, zaktywizowało ich działalność biblioteczno-informacyjną, po
zwoliło też bardziej racjonalnie dzielić, zawsze niewystarczające środki dewizowe, 
na prenumeratę naukowych i fachowych czasopism zagranicznych.

Obecnie wiele postanowień tego zarządzenia nie znajduje merytoryczne
go uzasadnienia, ponieważ biblioteki funkcjonują już w innych realiach spo
łeczno-gospodarczych. Nowe regulacje prawne odnoszące się, zgodnie z art. 
28 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, do zasad specjali
zacji zbiorów materiałów bibliotecznych zmieniają rolę dawnych bibliotek 
centralnych. W obecnym projekcie rozporządzenia główne biblioteki dzie
dzinowe określa się nazwą bibliotek wiodących. Dotyczy to tych bibliotek na
ukowych, które spełniają kryteria określone w § 4 niniejszego projektu roz
porządzenia. Równocześnie biblioteka wiodąca pełnić ma funkcję głównego 
ośrodka informacji naukowej w zakresie wyznaczonej specjalizacji.

Przewiduje się również możliwość tworzenia zespołów bibliotek współ
pracujących.

Wśród zadań bibliotek wiodących i współpracujących znalazły się wybrane kie
runki działalności tych bibliotek, które nie ograniczają ich działalności podstawowej 
oraz współdziałania w różnorodnych konsorqach i związkach z innymi bibliotekami.

Wydanie tego rozporządzenia powinno się przyczynić do bardziej racjonalne
go podziału zadań bibliotek w zakresie speqalizac^i zbiorów materiałów biblio
tecznych, rozszerzenia ich funkcji informacyjnych oraz optymalizacji dostępu 
wszystkim zainteresowanym użytkownikom do dorobku nauki polskiej oraz świa
towej. Aby jednak tak się stało musi być spełniony podstawo^ warunek ustawo
wy: biblioteki zainteresowane uczestnictwem w specjalizacji i przyjmujące status 
biblioteki wiodącej, powinny wejść do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Dopóki 
znaczące dla specjalizacji książnice pozostawać będą poza siecią ogólnokrajową, 
rozporządzenie nie będzie się mogło ukazać.



3^. NOW OŚa WYDAWNICZE 
W  ВШиОТЕКАСН PUBUCZNYOI

3.5.1. Normy zaopatrzenia bibliotek publicznych 
w nowości wydawnicze

Dla każdej biblioteki publicznej, niezależnie od kraju, w którym ona działa, 
podstawowe znaczenie ma wzbogacanie księgozbiorów o nowości wydawnicze. 
Ze względu na znaczenie tego problemu odpowiednie wskaźniki uzupełniania bi
bliotek publicznych o nowe książki znalazły się w standardach IFLA. Przewidują 
one w odniesieniu do nowo zakupionych książek:

-  wskaźnik 30 wol. na 100 mieszkańców w małych osadach,
-  wskaźnik 25 wol. na 100 mieszkańców w dużych skupiskach.
Wprowadzenie norm zakupu nowości wydawniczych do naszych bibliotek pu

blicznych było postulowane od wielu lat, bowiem badania czytelnicze niejedno
krotnie potwierdzały bezpośrednią zależność poziomu czytelnictwa od wielkości 
zakupu nowości wydawniczych. Pierwszą regulacją prawną na ten temat było za
rządzenie Nr 14 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 4 lutego 1971 r. w sprawie wskaź
ników zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowości wydawnicze w latach 1971- 
198CP̂ -. W ostatnim roku funkcjonowania tego zarządzenia podjęto starania
0 wydanie nowego, już nie ograniczonego w czasie, aktu prawnego, wprowadza
jącego podwyższone normy zakupu. Takie oczekiwania spełniło Zarządzenie 
Nr 42 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1980 r. w sprawie norm zao
patrzenia bibliotek publicznych w nowości wydawnicze'̂ .̂ Weszło ono w życie 
z dniem 1 stycznia 1981 r. ustalając następujące normy:

1) dolna granica normy zaopatrzenia bibliotek publicznych w nowości wydaw
nicze nie powinna być niższa niż 18 woluminów w roku na 100 obywateli zamie
szkujących teren danej gminy, dzielnicy, miasta,

2) bibliotekom, w których stan księgozbiorów jest niższy od 2 woluminów na 
mieszkańca oraz bibliotekom, w których stan czytelnictwa przekroczył 25 czytel
ników na 100 mieszkańców w ciągu roku, zapewnić należy przynajmniej 20 nowo 
zakupionych książek na 100 mieszkańców.

Podstawą do ustalania planów zakupu nowości wydawniczych, a także do 
związanej z tym kalkulacji finansowej były sprawozdania bibliotek według wzo
rów GUS za każdy poprzedni rok. Na tej samej podstawie obliczano średnie ce
ny książek.

Chociaż zarządzenie to nie miało obligatoryjnego charakteru, to jednak speł
niało bardzo ważną rolę w uzupełnianiu zbiorów w bibliotekach publicznych
1 spełnia ją nadal, pomimo, że formalnie już nie obowiązuje. Ustalone w zarzą
dzeniu normy są dalej podstawą w ustalaniu zasad polityki gromadzenia zbiorów 
w bibliotekach publicznych.

Ustalony Zarządzeniem nr 42 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 
1980 r. wskaźnik 18 nowo zakupionych książek na 100 mieszkańców od 1991 r. 
ulega niepokojącemu obniżeniu, i tak:

22 Dz. Urz. Min. Kult. i Szt. Nr 2, poz. 15.
23 Dz. Urz. Min. Kult. i Szt. Nr 7, poz. 27.



• w 1991 г. -  przypadało 10,8 wol. na 100 mieszkańców,
• w 1992 r. -  przypadało 8,9 wol. na 100 mieszkańców,
• w 1993 r. -  przypadało 7,8 wol. na 100 mieszkańców,
• w 1994 r. -  przypadało 7,4 wol. na 100 mieszkańców,
• w 1995 r. -  przypadało 6,9 wol. na 100 mieszkańców,
• w 1996 r. -  przypadało 6,7 wol. na 100 mieszkańców,
• w 1997 r. -  przypadało 6,77 wol. na 100 mieszkańców,
• w 1998 r. -  przypadało 6,65 wol. na 100 mieszkańców,
• w 1999 r. -  przypadało 5,6 wol. na 100 mieszkańców.

Relatywnie większy zakup książek w 1997 r. niż w 1996 r. nie może być jednak 
powodem do optymizmu, bowiem głównym źródłem owego zwiększenia było po
zyskanie przez szereg bibliotek taniej, groszowej książM z zapasów Składnicy
Księgarslaej24.

W przekroju dłuższego okresu wielkość zakupu nowości wydawniczych kształ
towała się różnie w poszczególnych latach, natomiast nie było większego zróżni
cowania między bibliotekami. Innymi słowy każdy sprzyjający rok dla bibliotek 
był pozytywnie odczuwany przez wszystkie biblioteki.

Potwierdzają to następujące opinie wojewódzkich bibliotek publicznych, 
przedstawionych w analizach opisowych za 1998 r.:

„W latach 1975-1980 przyrost zbiorów był zdecydowanie większy niż wielkość ubyt
ków. W latach dziewięćdziesiątych wpływ na zmniejszanie się stanu księgozbioru miał 
zarówno drastyczny spadek zakupu nowości wydawniczych, jak też znaczne ubytki księgo
zbioru spowodowane likwidacją bibliotek i przekazywaniem ich zbiorów do bibliotek 
innych sieci (biblioteki szkolne, selekcja) -  Biała Podlaska”.

„W pierwszych latach istnienia nowego województwa przyznawane pieniądze na zakup 
no^ch książek były wystarczające, co pozwoliło na zakup przekraczający ustalone wska
źniki. Następne cztery lata były złe, wskaźnik zakupu spadł do 13,9 wol. na 100 mieszkań
ców. Dopiero od 1983 r. kiedy zaczął funkcjonować Fundusz Rozwoju Kultury sytuacja 
wyraźnie się poprawiła. W latach 1983-1988 trafiło do bibliotek dużo książek i, co jest cha- 
rakteiystyczne, więcej książek kupowały biblioteki wiejskie. Np. w 1988 r. liczba nowo za
kupionych książek do bibliotek wiejskich osiągnęła wskaźnik 32,8 wol. na 100 mieszkań
ców, a w miastach -  21,3. Od 1989 r. liczba nowo zakupionych ciągle spada i nawet akcje 
MKiS «książki za grosik» niewiele zmieniają. Od 1991 r. nasila się zjawisko nie kupo
wania w ogóle książek do mniejszych bibliotek filialnych na wsi lub kupowania dosłownie 
kilku książek -  Chełm”.

„Największe ilościowo zakupy były dokonywane w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych. W latach dziewięćdziesiątych zmalały do minimum. W tym to czasie 
niektóre biblioteki samorządowe nie kupowały nowych książek przez kilka lat -  Białystok”.

„Ponieważ do końca 1990 r. biblioteki finansowane były z Rinduszu Rozwoju Kultury, 
środki na zakup zbiorów były wystarczające -  w efekcie kupowano to, co oferował rynek 
księgarski. Ubogą ofertę tj^łową rekompensowano zwiększoną ilością zakupionych 
egzemplarzy -  Katowice”.

„Zakupy nowości wydawniczych na przestrzeni 23 lat istnienia województwa ulegały 
znacznym wahaniom. W latach 1975-1979 wielkość zakupu książek wykazuje tendencję ro
snącą. W latach 1980 i 1981 tendencja ta ulega załamaniu, by od 1982 r. znów wzrastać. 
Największy roczny zakup w tym okresie odnotowały biblioteki w 1988 r. W1989 roku wiel
kość zakupu ponownie gwałtownie spadła. W latach 1990-1998 najniższą wielkość zakupu 
zarejestrowano w 1994 r. -  Krosno”.

Rok 1998 był trochę nietypowy pod względem wielkości zakupów bibliotecz
nych, bowiem były one na ogół relat^nie niższe, aniżeli w ostatnich latach, ale by
łyby jeszcze bardziej niepokojące, gdyby nie dodatkowe środki finansowe na ten cel 
przyznane wojewódzkim bibliotekom publicznym z rezerwy budżetowej państwa.

24 Składnica Księgarska ogłosiła wtedy promocjjną sprzedaż swoich zapasów książkowych.



w  latach dziewięćdziesiątych Ministerstwo Kultury i Sztuki starając się chociaż 
częściowo złagodzić niedobory bibliotek na najważniejsze wydatki, a w szczególno
ści na zakup nowości wydawniczych podjęło starania o uzyskanie na ten cel dodat
kowych środków z rezerwy budżetowej z omówionymi już wcześniej rezultatami.

W 1999 r. zakup nowości wydawniczych (książek) do bibliotek publicznych 
przedstawiał się, wg danych GUS, następująco:

Tabela 7
Liczba zakupionych książek przez biblioteki publiczne w 1999 r. 

oraz wysokość wydatków na ten cel

Województwo

Liczba zakupionych książek

Ogółem

W tym 

dla 

bibliotek 

w mieście

W tym 

dla 

bibliotek 

na wsi

Wartość zakupionych książek w zł

Ogółem

Wtym 
dla 

bibliotek 

w miastach

W tym 

dla 

bibliotek 

na wsi

Dolnośląskie 177820 119820 58000 2845494 2023605 821889

Kujawsko-Pomorskie 96427 53502 42925 1314104 823892 490212

Lubelskie 115725 50153 65572 1794170 911350 882820

Lubuskie 56664 33655 23009 910017 619496 290521

Łódzkie 119654 79096 40558 1745235 1224798 520437

Małopolskie 175042 87466 87576 2761910 1645729 1116181

Mazowieckie 343959 247043 96916 6469956 5137203 1332753

Opolskie 64145 36214 27931 846389 489842 356547

Podkarpackie 142004 51557 90447 2005323 908417 1096906

Podlaskie 59096 29404 29692 887883 495361 392522

Pomorskie

Śląskie

93744 65783 27961 1565333 1136263 429070

298560 224098 74462 4706659 3657022 1049637

Świętokrzyskie 54897 27608 27289 767818 432815 335003

Warmińsko-Mazurskie 80892 51383 29509 1199313 822319 376994

Wielkopolskie 203988 116445 87543 3179818 2019349 1160469

Zachodniopomorskie 106029 79741 26288 1696566 1353725 342841

POLSKA 2188646 1352968 835678 34695988 23701186 10994802

Wśród bibliotek działających w miastach znajdują się również wojewódzkie 
biblioteki publiczne, które w 1999 r. do swoich zbiorów wprowadziły 39 524 książ
ki, zakupione za kwotę 1 050 848 zł. Średnia cena zakupionej książki do woje
wódzkich bibliotek publicznych wynosiła 26,58 zł i była ponad dwukrotnie wyższa 
niż średnia cena zakupionej książki dla bibliotek wiejskich, wynoszącej 13,1 zł 
(średnia cena 1 książki dla bibliotek w miastach wynosiła 17,5 zł).



z  tych danych można wyciągać różne wnioski, np. że środowiska wiejskie 
otrzymują najmniej wartościowe książki (biorąc pod uwagę ich cenę), kosztem 
miast. Jednak należy pamiętać, że duże biblioteki powinny kupować publikacje 
naukowe i informacyjne, które są na ogół drogie, oczywiście z myślą, aby z nich 
mogli korzystać także czytelnicy na wsi -  np. poprzez system wypożyczeń między- 
biliotecznych, ale czy tak się dzieje -  trudno potwierdzić.

Wydatki bibliotek publicznych związane z zakupem zbiorów specjalnych, 
a w tym audiowizualnych nie należą do wysokich, wskazują na to następujące da
ne GUS.

Tabela 8
Zakup zbiorów specjalnych przez biblioteki publiczne w 1999 r.

Województwo

Wartość zakupionych zbiorów specjalnych w zl

Ogółem

W tym 

dla 

bibliotek 

w miastach

W tym 

dla 

bibliotek 

na wsi

W tym zbiorów audiowizualnych

Ogółem

W tym 

dla 

bibliotek 
w mieście

W tym 

dla 

bibliotek 
na wsi

Dolnośląskie 139855 131726 8129 117270 110476 6794

Kujawsko-Pomorskie 53353 34490 18863 38199 19383 18816

Lubelskie 68149 64881 3268 51685 48417 3268

Lubuskie 55919 55919 0 50663 50663 0

Łódzkie 71295 60404 10891 50101 41933 8168

Małopolskie 87418 74517 12901 63173 58991 4182

Mazowieckie 386814 369800 17014 203479 192317 11162

Opolskie 45980 45651 329 40790 40461 329

Podkarpackie 48053 45618 2435 35440 33103 2337

Podlaskie 16709 16023 686 12856 12170 686

Pomorskie 48836 46283 2553 39446 37088 2358

Śląskie 205475 191355 14120 186052 174676 11376

Świętokrzyskie 6438 5518 920 3537 2856 681

Warmińsko-Mazurskie 49371 45401 3970 41817 37847 3970

Wielkopolskie 140633 128544 12089 94164 82150 12014

Zachodniopomorskie 111881 110623 1258 79846 78738 1108

POLSKA 1536179 1426753 109426 1108518 1021269 87249

Spośród ogółu wydatków bibliotek publicznych na uzupełnianie zbiorów, naj
więcej, bo ponad 78% przypada na zakup książek, a następnie na prenumeratę



czasopism (ponad 18%), najmniej na zbiory specjalne (2,5%). Odmienne wska
źniki te kształtują się w uzupełnianiu zbiorów w bibliotekacłi w mieście oraz na 
wsi, i tak:

Tabela 9
Procentowy udział w wydatkach na uzupełnianie zbiorów w mieście i na wsi

Wydatki na zakup 

książek w %

Wydatki 

na prenumeratę 

czasopism w %

Wydatki na zakup 

zbiorów specjalnych 
w%

Biblioteki w miastach 94,2 72 94,0

Biblioteki na wsi 5,8 28 6,0

Analizując sytuację w zakresie zakupu książek, zauważamy bardzo duże zróż
nicowanie w wielkościach zakupu w obrębie poszczególnych bibliotek. Sytuacja 
ta wystąpiła szczególnie mocno w ostatnich latach. Obserwację tę potwierdzają 
dane z analizy opisowej dawnej WiMBP w Zamościu w 1998 r., odnoszące się do 
zakupu nowości w 56 bibliotekach samorządowych woj. zamojskiego^^:

Tabela 10
Zróżnicowanie wielkości zakupu książek na przykładzie bibliotek publicznych woj. zamojskiego

Liczba zakupionych woluminów Liczba bibliotek samorządowych

1-50 6

51-100 6

101-200 6

201-300 12

301-400 7

401-500 9

501-600 3

601-700 4

800-900 2

1101-1200 1

Średnio na 1 placówkę biblioteczną w woj. zamojskim zakupiono 144,4 wol. 
Istotna różnica w uzupełnianiu zbiorów dawniej i obecnie polega na zwiększa

jącym się wskaźniku darów wśród ogółu nabytków.

25 Dane na podstawie analizy opisowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo
ściu za 1998 r.



Wyraźna granica w zmniejszaniu się wskaźnika zakupu książek w stosunku do 
ogółu nabytków zaznaczyła się w 1990 r., co dokumentuje następujące zestawie
nie, na podstawie danych GUS:

Procentowy udziai zakupu nowości w stosunku do ogółu nabytków
Tabela 11

Rok Przybyło woluminów
Procentowy udział 

zakupów w stosunku 
do ogółu nabytków

Ogółem W tym z zakupu
1982 6146391 5382493 87,5
1983 7712023 6809906 88,3
1984 8250868 7390613 89,5
1985 8426341 7503276 89,0
1986 7499372 6656791 88,7
1987 7502835 6569263 87,5
1988 7850600 7014900 89,3
1989 6403204 5473645 85,4
1990 5289079 3802278 71,8
1991 5935530 4127800 69,5
1992 5355082 3409100 63.6
1993 4503698 24792447 62,0
1999 3251476 2188646 67,3

Tendencja zmniejszania się wskaźnika zakupów do ogółu nabytków utrzymu
je się nadal, co powoduje, że biblioteki mając ograniczone środki na zakup no
wości starają się pozyskać książki z innych źródeł, o czym świadczą następujące 
przykłady.

W dawnym woj. ostrołęckim w latach 1975-90 zdecydowana większość nabyt
ków pochodziła z zakupu, natomiast w latach dziewięćdziesiątych wpływy pocho
dzące z zakupu stanowiły jedynie 60-65% całości pozyskiwanych książek, pozo
stałe z innych źródeł, przede wszystkim z darów.

Od 1993 r. księgozbiory bibliotek publicznych woj. zielonogórskiego zaczęły, 
szerzej niż w latach poprzednich, wzbogacać się o dary od czytelników, wydaw
ców, księgarń i instytucji likwidujących zbioiy oraz z Fundacji Batorego.

W 1998 r. dzięki staraniom w Poznaniu, biblioteki otrzymafy w postaci 
darów prawie 5000 wartościowych książek

W dawnym woj. zamojskim w 1998 r. zakupiono 5622 wol., a z darów otrzy
mano 1570 egz. -  czyli 27,9% ogółu nabytków.

Zabiegi dawnej WBP w Płocku zaowocowały w ostatnich latach pozyskaniem 
znaczących darów książkowych: z Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim 
(695 wol. w 1998 r.), Wydawnictwa Prószyński i S-ka (540 egz -  9 tyt.).

WBP w Gdańsku z całym naciskiem podkreśla, że jeśli na półki biblioteczne 
trafiają romanse, przeróżne serie z serduszkiem, literatura sensacyjna, science 
fiction -  to są to dary od czytelników.

ICsiążki pozyskiwane poza zakupem -  to najczęściej dary osób prywatnych, in- 
stytuqi, oficyn wydawniczych, hurtowni księgarsldch. W większości przypadków 
książÓ te pochodzą z selekcji prywatnych księgozbiorów lub z zapasów książek 
nie sprzedanych przez wydawcę lub hurtownię. Znaczną część owych darów bi-



bliotekarze dyskretnie selekcjonują w chwili ich otrzymania, z innymi nie muszą 
długo czekać, jeśli są to np. „harlekiny” i kryminały.

Pomimo niskiego zakupu książek i znacznych selekcji przeprowadzanych po 
1989 r. uważa się, że wielkość oferty księgozbiorowej jest nadal znaczna, utrzy
muje się bowiem na poziomie ponad 300 wol. na 100 mieszkańców, a więc powy
żej normy zalecanej przez IFLA dla krajów rozwijających się.

Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach na rynku książki musiafy spowodo
wać zróżnicowanie się form zakupu książek do bibliotek publicznych, o czym bę
dzie mowa w oddzielnym rozdziale.

3.5.2. Rodzaje gromadzonych zbiorów
Najcenniejszą częścią księgozbiorów każdej biblioteki są najstarsze kolekcje, 

tzw. białe kruki, którymi może się pochwalić nie każda biblioteka publiczna. In
formacje o tych najcenniejszych zbiorach znajdują się w aneksie niniejszej publi
kacji.

W ostatnich latach księgozbiory bibliotek publicznych wzbogaciły się o daw
niej nieznane dokumenty elektroniczne, mikroformy, materiały audiowizualne.

Ze względu na rodzaje gromadzonych zbiorów w bibliotekach publicznych, 
wg stanu na dzień 31 grudnia 1999 r., statystyka GUS podaje dla całej sieci biblio
tek publicznych następujące wielkości:

Tabela 12
Wielkość księgozbioru i zbiorów specjalnych w bibliotekach publicznych

Księgozbiór Zbiory specjalne

Ogółem

Z tego

Ogółem

W tym

Czaso
pisma Książki Rękopisy Mikrofor

my

Materiały
audiowi
zualne

Doku
menty
elektro
niczne

135892210 1279323 134612887 3685863 26460 14335 2700154 13778

O znaczeniu biblioteki publicznej decydują nie tylko wielkość i różnorodność 
zbiorów, ale przede wszysttóm ich jakość, użyteczność dla najszerszego kręgu czy
telników. I to właśnie różni bibliotekę publiczną od naukowej i specjalistycznej.

3.5.3. Wydawnictwa zwarte
Możliwości rozwoju czytelnictwa określa się na podstawie liczby książek przy

padających na mieszkańców terenu działania bibliotek. Polscy bibliotekarze za 
taki miernik najczęściej biorą liczbę nowo zakupionych książek na mieszkańca -  
o czym będzie mowa dalej.

Według standardów IFLA odnoszących się do wielkości księgozbiorów biblio
tek publicznych powinien być przyjęty wskaźnik -  3 wol. na jednego mieszkańca. 
Chociaż wielkość polskich księgozbiorów bibliotek publicznych daje wskaźnik 3,5 
wol. na mieszkańca, to nie przynosi nam oczekiwanej satysfakcji, bo mamy za-



strzeżenia do jakości zbiorów. Świadczą o tym rozmiary przeprowadzanej selek
cji zbiorów.

Podstawowy trzon księgozbiorów bibliotek publicznych stanowią wydawnic
twa zwarte.

Jak już podano wyżej w księgozbiorach bibliotek publicznych całego kraju 
zgromadzono 134 612 887 woL książek, z czego 58% znajduje się w bibliotekach 
działających w miastach oraz 42% w bibliotekach wiejskich.

Zasoby wydawnictw zwartych w bibliotekach publicznych w poszczególnych 
województwach przedstawiały się w 1999 r. wg danych GUS następująco:

Stan liczbowy druków zwartych w bibliotekach publicznych
Tabela 13

Województwo
Stan liczbowy druków zwartych

Ogółem W tym w bibliote

kach w mieście

W tym w bibliote

kach na wsi

Dolnośląskie 10880,9 6626,5 4254,3

Kuj awsko-Pomorskie 7548,3 4521,9 3026,4

Lubelskie 7558,0 2967,8 4590,1

Lubuskie 3957,9 2346,6 1611,3

Łódzkie 8928,4 5277,7 3650,7

Małopolskie 10649,9 5281,9 5368,0

Mazowieckie 16140,9 9454,1 6686,7

Opolskie 4411,2 2180,2 2230,9

Podkarpackie 8782,3 3612,7 5169,6

Podlaskie 4216,6 2199,8 2016,8

Pomorskie 6470,3 4066,9 2403,4

Śląskie 15562,8 11798,4 3764,4

Świętokrzyskie 4463,2 1976,9 2486,2

Warmińsko-Mazurskie 6029,0 3550,1 2478,9

Wielkopolskie 11917,0 6639,6 5277,4

Zachodniopomorskie 7096,3 4522,8 2573,5

POLSKA 134612,9 77023,9 57588,6

Analizując stan druków zwartych w bibliotekach publicznych na przestrzeni 
ostatniego ćwierćwiecza należy stwierdzić, że największy ich wzrost liczbowy 
(w granicach 5% rocznie) miał miejsce w latach 1976-1978 oraz w latach 1983- 
1985. W okresie od 1979 do 1982 wzrost ten obniżył się do 4%, a w latach 1986- 
1988 do 3%. Od 1990 r. zamiast wzrostu był spadek wielkości księgozbiorów, tyl
ko w latach 1992-1996 zanotowano symboliczny wzrost w skali roku w granicach 
0,1%, aby od 1997 do 1999 r. utrzymać dalszą tendencję spadkową.



Zmniejszanie się wielkości zbiorów wydawnictw zwartych spowodowane było 
dwiema przyczynami: relatywnie mniejszym zakupem nowości, a także wzrostem 
selekcji zbiorów, szczególnie po 1989 roku. Rozmiary selekcji powinny być je
szcze większe, ale na jej ograniczenie miało wpływ małe lub w niektórych biblio
tekach tylko śladowe pozyskiwanie nowości. Bibliotekarze wychodzą bowiem 
z założenia, że skoro nie można pozyskać nowszych wydań, to niech pozostaną 
w zbiorach stare. O problemach selekcji traktuje oddzielny rozdział.

Profil zbiorów wydawnictw zwartych w bibliotekach publicznych ma charakter 
uniwersalny, jednak niektóre placówki gromadzą określony typ zbiorów (np. na
ukowy, obcojęzyczny, literaturę dla dzieci i młodzieży), w zależności od potrzeb 
użytkowników. Można jednak generalnie stwierdzić, że wszystkie biblioteki pu
bliczne starają się pozyskać i gromadzić całość literatury dotyczącej regionu, 
w którym działa biblioteka. Jest to zadanie statutowe każdej biblioteki publicznej.

W przeszłości starano się uwzględniać przy zakupie nowości zalecenia Insty
tutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej dotyczące procentowego udzia
łu literatury pięknej dla dorosłych, literatury dla dzieci, wydawnictw popularno
naukowych itp., jednak ich stosowanie było często bardzo trudne ze względu na 
ubogi rynek wydawniczy przed 1990 r. lub brak wystarczających środków finanso
wych w latach następnych -  przy bardzo bogatej ofercie wydawniczej.

3.5.4. Czasopisma
w  ostatnich latach na tle bogatej oferty książkowej jeszcze bardziej okazale 

prezentuje się rynek czasopism. Zniesienie cenzury, podniesienie poziomu edy
torskiego i estetycznego wydawanych czasopism, przyczyniają się do wzrostu po
pytu na periodyki. Czasopisma, szybciej niż książki, dostarczają nowych informa
cji z różnych dziedzin wiedzy, łącznie z profesjonalnym komentarzem. Istnieje 
jednak wyraźna dysproporcja pomiędzy zainteresowaniem czasopismami a moż
liwością ich nabywania, na skutek ogólnego zubożenia społeczeństwa w okresie 
zachodzącej transformacji społeczno-ustrojowej. Logicznym rozwiązaniem tej 
trudnej sytuacji byłoby lepsze zaopatrzenie bibliotek publicznych w czasopisma 
i umożliwienie do nich szerokiego dostępu.

Na ten problem zwracałem uwagę w dwóch artykułach, postulując, nawet przy 
ograniczonych środkach na uzupełnianie zbiorów w bibliotekach publicznych, 
zwiększenie prenumeraty czasopism^ .̂ Wydatki na prenumeratę czasopism są 
jednak ciągle za małe. Ich skalę, w odniesieniu do 1999 r., przedstawia sporzą
dzona na podstawie danych GUS tabela 14.

W Polsce nie było i nie ma norm dotyczących prenumeraty czasopism w bi
bliotekach. Były natomiast (w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych) zale
cenia, jakie t^uły czasopism przez określone biblioteki (wojewódzkie, powiato
we, gminne) powirmy być prenumerowane. Stosowano kryteria polityczne, dzię
ki którym takie tytuły, jak „Kraj Rad”, „Przyjaźń”, „Nowe Drogi” miały staty-

26 L. B iliński; Czasopisma w bibliotekach publicznych. „Bibliotekarz” 1992 nr 5 s. 13-16; 
Dysproporcje pomiędzy zainteresowaniem czasopismami a ich obecnością w bibliotekach publicznych. 
„Bibliotekarz” 1995 nr 11 s. 2-5.



stycznie biorąc, wysoki wskaźnik prenumeraty^^. Po koniec lat siedemdziesiątycłi 
i w latach osiemdziesiątych już takich zaleceń nie mogło być, a gdyby nawet były, 
to skuteczność ich realizacji byłaby niewielka lub żadna.

Wydatki bibliotek publicznych na prenumeratę czasopism
Tabela 14

Województwo
Wydatki na prenumeratę czasopism w zl

Ogółem W tym dla bibliotek 

w mieście
W tym dla bibliotek

na WSI

Dolnośląskie 668401 521353 147048

Kujawsko-Pomorskie 307916 201772 106144

Lubelskie 441796 246431 195365

Lubuskie 290347 207589 82758

Łódzkie 425514 321840 103674

Małopolskie 509375 370125 139250

Mazowieckie 1078860 825788 253072

Opolskie 212010 160948 51062

Podkarpackie 426265 233137 193128

Podlaskie 214213 129126 85087

Pomorskie

Śląskie

453134 337348 115786

999602 886406 113196

Świętokrzyskie 267745 170398 97347

Warmińsko-Mazurskie 502957 353345 149612

Wielkopolskie 686273 455636 230637

Zachodniopomorskie 495100 386863 108237

POLSKA 7979508 5808105 2171403

Tymczasem w standardach IFLA przyjmuje się dla bibliotek publicznych na
stępujące wskaźniki w odniesieniu do czasopism i gazet:

-  w populacjach do 5 tys. mieszkańców -  50 tytułów gazet i czasopism,
-  w populacjach większych -10 tytułów gazet i czasopism na 1000 mieszkańców. 
Biblioteki publiczne w Polsce, kierując się tylko możliwościami finansowymi

i najpilniejszymi potrzebami czytelników są dalekie od sukcesów w gromadzeniu 
wydawnictw ciągłych. W celu udokumentowania wielkości zbiorów czasopism 
w bibliotekach publicznych podajemy niżej ich ogólny stan liczbowy oraz wpływy 
w ciągu jednego, 1999 r., na podstawie danych GUS.

27 Ogromne „zasługi” w pozyskiwaniu i eksponowaniu dwóch pierwszych tytułów miały uspołecz
nione zakłady fryzjerskie.



Tabela 15
Wielkość zbiorów wydawnictw ciągłych w bibliotekach publicznych

Województwo

Liczba posiadanych tytułów

Ogółem
Wlym

W miastach Na wsi

Wpływy w ciągu 1999 r.

Ogółem
W tym

W miastach Na wsi

Dolnośląskie 50897 50347 550 9692 6798 2894

Kujawsko-Pomorskie 154529 154484 45 5117 3397 1720

Lubelskie 46550 46300 250 6358 2928 3430

Lubuskie 48135 48026 109 3940 2567 1373

Łódzkie 123089 123032 57 6899 4952 1947

Małopolskie 55789 53247 2542 6622 4261 2361

Mazowieckie 290230 289559 671 14608 10646 3962

Opolskie 11885 11338 547 3160 2031 1129

Podkarpackie 37425 33023 4402 5504 2633 2871

Podlaskie 27307 26171 1136 4641 3356 1285

Pomorskie

Śląskie

43804 43590 214 6307 4531 1776

49947 49192 755 14190 11933 2257

Świętokrzyskie 22994 22850 144 3128 1796 1332

Warmińsko-Mazurskie 56284 52584 3700 6318 4007 2311

Wielkopolskie 82845 81104 1741 8368 5103 3265

Zachodniopomorskie 177613 177466 147 8160 6334 1826

POLSKA 1279323 1262313 17010 113012 77273 35739

Dane z powyższej tabeli wymagają wyjaśnień:
1. Liczba posiadanych przez biblioteki publiczne tytułów czasopism obejmuje 

także powtarzające się tytuły, bo jeśli jedna biblioteka prenumeruje 15 tytułów, 
a druga 30 to łącznie prenumerują 45 tytułów, chociaż np. 10 tych samych tytu
łów znajduje się w jednej i drugiej bibliotece. W tym konkretnym przypadku 
mniej nas interesuje ile bibliotek prenumeruje określony tytuł, a przede wszyst
kim stan prenumeraty w bibliotekach.

2. W niektórych bibliotekach, szczególnie na wsi, „stan posiadania czasopism” 
określony jest mniejszą liczbą niż ilość wpływających na bieżąco w 1999 r. tytu
łów. Wynika to z tego, że w tych bibliotekach szereg tytułów czasopism usuwa się 
po wykorzystaniu, nie kompletując ich w roczniki.

Oprócz prenumeraty biblioteki publiczne dość często pozyskują czasopisma 
z darów (najczęściej bez możliwości wyboru tytułów), a także dzięki środkom 
otrzymywanym z Fundaqi Batorego (dotyczy to głównie czasopism popularno
naukowych i społeczno-kulturalnych).



z  zebranych przeze mnie przed kilku laty opinii bibliotek na temat stanu pre
numeraty i wykorzystania czasopism w bibliotekach publicznych, na uwagę zasłu
gują następujące^^:
• W woj. katowickim zwiększone zostało wykorzystanie czasopism w bibliotekach 

w ciągu ostatnich lat. Tymczasem środki na zakup prasy są za małe.
• Biblioteki woj. kieleckiego gromadziły od 2 do 60 t^ułów czasopism. Szczegól

nie duże dysproporqe w zakupach czasopism występowały w bibliotekach 
miejsko-gminnych (od 2-7 tytułów do ponad 50).

• Do najliczniejszych grup c^elników czasopism należała młodzież szkół śre
dnich i studenci oraz osoby starsze -  emeryci. Wojewódzka i Miejska Bibliote
ka Publiczna we Wrocławiu wskazała jeszcze na jedną, dość aktywną grupę czy
telników czasopism -  na bezrobotnych, którzy najczęściej w prasie i czasopi
smach śledzili oferty pracy.
Analiza dotycząca odwiedzin w Czytelni Czasopism WiMBP we Wrocławiu, 

dysponującej bogatym zestawem, liczącym 254 tytuły czasopism wykazała, że naj
większy wzrost wykorzystania czasopism, tylko w ciągu jednego roku, nastąpił 
w następujących grupach2^:

-  bezrobotni -  56,8%,
-  studenci -  34,9%,
-  młodzież szkolna -  21,9%,
-  emeryci i renciści -  21,4%
Charakterystycznym zjawiskiem, nie występującym w takiej skali jeszcze kilka 

lat temu, jest wzrost wypożyczeń czasopism poza bibliotekę. Chociaż ta forma nie 
dorównuje liczbie wypożyczeń na miejscu, to jednak bardzo się rozszerza.

Biblioteki publiczne, dostrzegając zwiększone zainteresowanie czytelników 
czasopismami stoją przed trudnym wyborem: czy przeznaczyć ograniczone środ
ki budżetowe na zakup wiekszej liczby czasopism, kosztem książek, czy też od
wrotnie? Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie budżetu bi
blioteki.

3.6. DOKUMENTY ŻYCIA SPCM:£CZNEGO 
W  ZBIORAOi ВШЫОТЕК PUBLIC^NYOI

Coraz większe znaczenie w gromadzeniu materiałów bibliotecznych mają do
kumenty życia społecznego. Stanowią one w wielu bibliotekach publicznych waż
ny i najczęściej niepowtarzalny zbiór dokumentów życia społecznego, dotyczą
cych najbliższego otoczenia biblioteki. Zwiększenie zainteresowania bibliotek 
dokumentami życia społecznego wynika z następujących przyczyn:

-  wzrostu w niespotykanej dotąd skali liczby wydawanych dokumentów życia 
społecznego, spowodowanego zniesieniem cenzury, rozwojem gospodarki rynko
wej oraz towarzyszącej jej konkurencyjności towarów, powstaniem lynku ofert 
turystycznych, tworzeniem i realizacją różnorodnych lokalnych programów eko
logicznych.

28 L. B iliński: Dysproporcje pomiędzy zainteresowaniem czasopismami... Op. cit.
29 Ibidem.



-  aktywizacją życia społeczno-politycznego, działalnością wielu partii, tworze
niem przez nie i rozpowszechnianiem konkurencyjnych programów wyborczych,

-  wzrostu znaczenia biblioteki publicznej jako najczęściej jedynego ośrodka 
informacji o regionie oraz coraz częstszego dokumentowania literatury regional
nej w zapisach komputerowych, bibliografiach regionalnych,

-  zwiększenia wykorzystania dokumentów życia społecznego przez czytelni
ków indywidualnych, insl^ucji i firm działających w otoczeniu biblioteki.

Dodać należy, że biblioteki gminne, miejsko-gminne, a nawet większe biblio
teki są świadome znaczenia gromadzenia dokumentów życia społecznego doty
czących najbliższego otoczenia biblioteki. Zmieniła się obecnie przecież diame
tralnie sytuacja wykorzystania tych d o k u m e n t ó w ^ O  Według „Katalogu Mediów 
Polskich 1998” rocznie ukazuje się ponad 1500 tytułów pism sublokalnych, a z pew
nością jest to wykaz niepełny. Biblioteka Narodowa ocenia że w Polsce ukazuje się 
prawie 5 tys. tytułów wydawnictw ciągłych. Zgodnie z międzynarodowymi zalece
niami dotyczącymi bibliografii narodowych „Bibliografia Zawartości Czasopism” 
ma prawo dokonywać selekcji według kryteriów formalnych. Prowadzona przez 
Bibliotekę Narodową „Bibliografia Zawartości Czasopism” na skutek takiej se
lekcji obejmuje tylko około 30% wydawanych w Polsce czasopism. Uwzględnia 
przede wszystkim czasopisma naukowe, następnie kwartalniki i miesięczniki spo
łeczno-kulturalne, a spośród 100 tygodników o zasięgu ogólnopolskim bierze pod 
uwagę tylko 12 tytułów. Z dziermików do „BZCz” wchodzą tylko 2 tytuły o najwięk
szym nakładzie: „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” -  bez mutaqi regional
nych. Idealnym rozwiązaniem byłoby niedokonywanie żadnej selekcji, ale ozna
czałoby to wzrost liczby opisywanych rocznie artykułów do 150 tys., wobec 50 tys. 
opisywanych obecnie. Z drugiej jednak strony podkreślić należy, że lawinowy 
wzrost liczby wydawanych tytułów w ostatnich latach jest trudny do opracowania 
nawet przez najsprawniejsze służby biblioteczne. Wystarczy podać, że w przypad
ku publikaqi książkowych do „Przewodnika Bibliograficznego” przekazywano na 
początku lat dziewięćdziesiątych -  14 tys. tytułów, a w 1999 r. około 21 tys., nato
miast liczba opracowywanych opisów w „Przewodniku Bibliograficznym” wzrosła 
z około 12 tys. na początku lat dziewięćdziesiątych do ponad 20 tys. w 1999 r. Są 
to wystarczające argumenty za postulatem, a% biblioteki publiczne na różnych 
poziomach działania wypełniły istniejącą lukę w bibliografii narodowej, zwła
szcza w odniesieniu do wydawnictw zwartych o tematyce regionalnej.

Dokumenty życia społecznego gromadzone w bibliotekach obejmują najczę
ściej różnego typu wydawnictwa o zasięgu sublokalnym, ulotki, jednodniówki, 
foldery promujące miejscowości, instytuqe, programy zagospodarowania tury
stycznego, oferty gospodarstw ekologicznych, agroturystyki itp. Coraz więcej po
jawia się takich dokumentów, jak: programy wyborcze partii i osób ubiegających 
się o udział w radach samorządowych, a plany rozbudowy i zagospodarowania te
renu przestały być materiałami poufnymi i mogą znaleźć się w bibliotece. W bi
bliotekach dokumentowana jest także literatura dotycząca miejscowych stowa
rzyszeń i instytucji, z religijnymi włącznie. Nasze biblioteki publiczne jeszcze nie 
mogą spełniać dodatkowej funkcji lokalnego archiwum, co robią z dużym powo
dzeniem biblioteki publiczne krajów zachodnich. Zmiany jednak muszą iść w tym 
właśnie kierunku.

Interesujące są źródła pozyskiwania dokumentów życia społecznego przez bi
blioteki publiczne, w sytuacji, kiedy radykalnie zmienione zostały zasady przeka-

Por. z. Kolanowska, M. Pilarczyk: Dokumenty życia społecznego w działalności bibliotek 
publicznych. Warszawa: CUKB 1985 s. 45.



zywania tzw. egzemplarza regionalnego. Najczęściej udaje się to bibliotekom 
przez nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z wydawcami materiałów regional
nych, dokumentów życia społecznego. Niektóre biblioteki organizują z ich udzia
łem okresowe spotkania, informując o wartości tych dokumentów i ich ponadcza
sowej trwałości. Spotyka się to z pełnym zrozumieniem wydawców i zapewnia cią
głość przekazywania tych materiałów.

Zapotrzebowanie na wiedzę o regionie jest coraz większe nie tylko ze strony 
młodzieży, a będzie jeszcze większe, jeśli zasoby materiałów regionalnych, w tym 
dokumentów życia społecznego będą bogatsze. Dodać należy, że biblioteka pu
bliczna wcale nie musi mieć monopolu na gromadzenie dokumentów o regionie. 
Robią to także inne biblioteki, bo jest to bardzo satysfakcjonująca działalność. 
Takim pozytywnym przykładem może być np. Biblioteka Szkolna w Szkole Pod
stawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim. Biblioteka ta zrealizowała projekt do
tyczący tożsamości regionalnej. Przedsięwzięcie to zrealizowano w ramach pro
gramu Socrates Comenius we współpracy z ośrodkami w siedmiu krajach euro
pejskich. Uczestniczyło w nim troje nauczycieli i bibliotekarka oraz 40 uczniów, 
a praca polegała na poszukiwaniu materiałów historycznych, przeprowadzaniu 
wywiadów z mieszkańcami, bliższym zapoznawaniu się z miejscami i obiektami 
historycznymi Makowa Mazowieckiego i okolicy. Końcowym efektem tych dzia
łań było stworzenie pokaźnych rozmiarów ilustrowanej książki -  przewodnika po 
Makowie Mazowieckim i jego okolicy pt. Miejsca, które warto zobaczyć -  Ludzie, 
których warto poznać. Przewodnik został wydany w dwóch wersjach językowych: 
polskiej i angielskiej. Doczekał się także przeniesienia na zapis magnetyczny. 
Wykonanie tej pracy było możliwe dzięki wsparciu finansowemu programu So
crates Comenius, a przede wszystkim zaangażowaniu ludzi, którzy chcieli stwo
rzyć przewodnik będący formą prezentacji regionu i jego mieszkańców, i jak pi
sze dalej inicjatorka tego przedsięwzięcia, „próbą wydobycia walorów małego 
prowincjonalnego miasteczka i zainteresowania tym młodych ludzi”3i. Tak więc 
Maków Mazowiecki doczekał się w ten sposób nowego spojrzenia na przeszłość, 
którą wcześniej dokumentował zeszyt 7 Katalog Zabytków w Polsce^ .̂

Omówiony szerzej przykład świadczy o tym, że biblioteka współczesna może 
i powinna nie tylko gromadzić dokumenty życia społecznego, ale także w sposób 
twórczy je prezentować.

3.6.1. Zbioiy audiowizualne

w  bibliotekach publicznych zbiory audiowizualne to przede wszystkim wideo- 
kasety, kasety z nagraniami muzycznymi oraz „książka mówiona”. Ta ostatnia 
przeznaczona jest przede wszystWm dla ludzi niewidomych i słabo widzących. 
Statystyka GUS od 1989 r. corocznie odnotowuje ich stan ilościowy w bibliote
kach publicznych (tabela 16).

Z zestawienia powyższego wynika, że poza rokiem 1993, kiedy zanotowano 
niewielki spadek liczby jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych, co
rocznie następuje ich wzrost w granicach od jednego do kilku procent. Wyda-

K. Olzacka: Projekty w pracy biblioteki i szkoły. „Biblioteka w Szkole” 1999 nr 9 s. 20-21. 
Katalog Zabytków w Polsce. T. 10. Dawne Województwo Warszawskie. Z. 7. Maków Mazowiecki 

i okolice. Oprać. aut. Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska. Warszawa: Polska Akademia Nauk 1982 
s. 33 il.



Tabela 16
Zmiany w wielkości zbiorów audiowizualnych w bibliotekach publicznych

Rok Zbiory audiowizualne w jednostkach 
________ inwentarzowych________

1989 1919200
1990 2041000
1991 2084900
1992 2252800
1993 2242100
1994 2316500
1995 2416300
1996 2519000
1997 2597000
1998 2634300
1999 2635700

je się, że na ogói niezła sytuacja w gromadzeniu zbiorów audiowizualnych wyni
ka z pozyskiwania przez biblioteki od różnych sponsorów dodatkowych środków 
na ten cel, a głównie na zakup książki mówionej. W bibliotekach publicznych 
zbiory audiowizualne stanowiły w 1998 r. 1,9% ogółu zbiorów, natomiast ich udo
stępnienia stanowiły 2,4% wszystkich udostępnień.

3.6.2. Zbioiy muzyczne
w  większych bibliotekach publicznych znajdują się zbiory muzyczne, które 

stanowią wydzieloną część zbiorów specjalnych, a w przypadku dużych kolekcji 
w wyodrębnionych oddziałach lub filiach. Niektóre biblioteki publiczne posiada
ją cenne rękopisy i druki muzyczne, które znajdą omówienie w części aneksu pu- 
blikaqi traktującej o kolekcjach historycznych, literackich i regionalnych.

Bardzo cennym źródłem informacji o zbiorach muzycznych jest wydany przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przewodnik Marii Prokopowicz, Andrze
ja Spóza i Włodzimierza Pigly: Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce^ .̂ Informuje
0 zbiorach muzycznych bibliotek naukowych, w tym uczelnianych: bibliotek 
akademii muzycznych; bibliotek towarzystw, muzeum i instytucji o charakterze 
ogólnym; bibliotek muzycznych towarzystw, muzeów, ośrodków dokumentacji
1 innych instytucji działających w dziedzinie muzyki; bibliotek kościelnych; biblio
tek publicznych.

Zgodnie z założoną koncepqę niniejszej publikacji odwoływać się będziemy 
do informacji o zbiorach muzycznych b&liotek publicznych.

Zbiory te, w postaci nagrań na kasetach, płytach kompaktowych, płytach ana
logowych, wideokasetach, udostępniane są głównie na miejscu -  w tym celu bi
blioteki wyposażone są w odpowiednią aparaturę, a także wypożycza się na ze
wnątrz. Dość często w strukturze zbiorów muzycznych występuje dział książki

M. Prokopowicz, A. Spóz, W. Pigia: Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik. 
Warszawa: Wydaw. SBP, 1998 s. 257. Nauka-Dydaktyka-Praktyka.



mówionej. W niektórych bibliotekach publicznych zorganizowane są gabinety do 
nauki języków obcych, wyposażone w odpowiednie urządzenia, w tym kasety 
i płyty kompaktowe do nauki języka.

Chociaż działy muzyczne funkcjonują od szeregu lat w wielu większych biblio
tekach publicznych, to jednak znaczące kolekcje tych zbiorów, wzbogacone o li
teraturę muzyczną, znajdują się w wybranych feiążnicach. Należą do nich:

-  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, której zbiory 
muzyczne zgromadzone są w Dziale Zbiorów Specjalnych. Poza drukami mu
zycznymi w dziale tym znajduje się około 10 tys. pł)^ analogowych i kompakto
wych, kilka tysięcy kaset oraz kilkadziesiąt wideokaset. Dział wyposażony jest 
w pianino, komputer z drukarką, 4 gramofony, 8 odtwarzaczy CD, 7 magnetofo
nów oraz odtwarzacz wideo.

-  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszci^ posiada bogaty 
zbiór rękopisów i druków muzycznych (patrz informacje w aneksie, w dziale ko
lekcji) oraz następujące nagrania: około 4 tys. płyt analogowych i kompaktowych, 
blisko 200 kaset i taśm szpulowych. Zbioiy muzyczne stanowią część Działu 
Zbiorów Specjalnych. Jest on wyposażony w aparaturę do odtwarzania nagrań.

-  Książnica Cieszyńska w Cies^nie posiada bardzo bogate rękopisy i druki 
muzyczne, dość często prezentowane na cyklicznych wystawach w Galerii Książ
nicy.

-  Miejska Biblioteka Publiczna im.Władysława Biegańskiego w Częstocho
wie posiada wyodrębnioną Filię Muzyczną, w której znajduje się kolekcja dru
ków muzycznych; 20 tys. płyt analogowych, blisko 800 płyt kompaktowych oraz 
blisko 10 tys. kaset magnetofonowych.

-  Biblioteka Śląska w Katowicach posiada bardzo bogate zbiory muzyczne, 
m.in. rękopisy XVI-XX-wieczne i druki (patrz informacje w aneksie, w dziale ko
lekcji). Z nagrań zgromadzono 2,5 tys. płyt analogowych, nagrania na taśmach 
(blisko 150). Obecnie, po otrzymaniu nowego gmachu, zbiory muzyczne, stano
wiące część Oddziału Zbiorów Speqalnych, są znacznie rozbudowywane.

-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ma w swoich zbiorach dru
ki muzyczne a spośród nagrań wymienić należy ponad 6 tys. płyt analogowych, 
blisko 1,5 tys. płyt kompaktowych, blisko 2,5 tys. kaset i kilkadziesiąt taśm szpu
lowych. Dział wyposażony jest w pianino i aparaty odtwarzające do nagrań.

-  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie zgromadziła kolekcję rękopisów i druków muzycznych, natomiast jej 
zbiory z zakresu nagrań są stosunkowo niewielkie (około 80 płyt analogowych 
i ponad 40 kompaktowych).

-  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsud
skiego w Łodzi posiada wyodrębniony Dział Zbiorów Muzycznych, w któi^m 
znajdują się cenne rękopisy i druki muzyczne (patrz informacje w aneksie, 
w dziale kolekcji), a z nagrań zgromadzono blisko 9 tys. płyt analogowych i kom
paktowych, blisko 1000 kaset oraz 1100 kaset wideo. Dział wyposażony jest w pia
nino, gramofony, magnetofony, 3 odtwarzacze do płyt kompaktowych oraz kom
puter.

-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukiertowej-Biedrawiny 
w Olsztynie zbioiy mu^czne włączyła do Działu Zbiorów Specjalnych. Znajdu
je się tu zbiór druków muzycznych oraz ponad 20 tys. płyt analogowych i kom
paktowych.

-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu wyodręb
niła w Dziale Udostępniania Oddział Muzyczny, w któiym znajdują się druki mu



zyczne oraz nagrania: na płytach analogowych i kompaktowych (ponad 20 tys. 
płyt), na kasetach -  blisko 8 tys. i kasetach wideo -  ponad 1 tys.

-  Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu posiada w Dziale Zbiorów Speqalnych 
znaczną kolekcję rękopisów i druków muzycznych (patrz informacje w aneksie, 
w dziale kolekqi) oraz 23 tys. płyt analogowych, 450 płyt kompaktowych, nagra
nia archiwalne -  600 jednostek oraz 1300 kaset. Oprócz Działu Zbiorów Specjal
nych, Biblioteka Raczyńskich ma zbiory muzyczne także w dwóch filiach.

-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w l^eszowie prowadzi Wypożyczalnię 
Zbiorów Muzycznych z czytelnią wyposażoną w 13 stanowisk do słuchania na
grań. Znajduje się tu ponad 10 tys. płyt analogowych, ponad 400 płyt kompakto
wych, kasety i taśmy szpulowe.

-  Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie prowadzi Oddział 
Muzyczno-Fonograficzny z czytelnią na 14 stanowisk do przesłuchiwania nagrań. 
Posiada bogatą kolekcję druków muzycznych, a wśród nich druki XVIII-wieczne 
(patrz informacje w aneksie, w dziale kolekcji). Wśród nagrań znajduje się: po
nad 18 tys. płyt analogowych, 600 płyt kompaktowych, ponad 4 tys. taśm i kaset.

-  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. Mikołaja Koper
nika w Toruniu zbioiy muzyczne gromadzi w Dziale Zbiorów Specjalnych. Znaj
dują się tu rękopisy i stare druki muzyczne, w tym nuty XIX-XX w. Nagrania 
obejmują ponad 6 tys. płyt i kaset.

-  Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy w Dziale Sztuki i Rzemiosł Artystycz
nych wyodrębniła Oddział Zbiorów Muzycznych. Znajduje się tu 6 stanowisk do 
słuchania nagrań. Oddział posiada cenne rękopisy i druki muzyczne (patrz infor
macje w aneksie, w dziale kolekcji) oraz ponad 5 tys. płyt analogowych, blisko 150 
płyt kompaktowych oraz kasety magnetofonowe. W Oddziale Zbiorów Muzycz
nych znajduje się jedyny w Warszawie powszechnie dostępny zbiór nagrań dźwię
kowych, które można przesłuchać na miejscu.

Bogate zbioiy muzyczne, z wydzielonymi działami muzycznymi, posiadają 
także większe miejskie biblioteki publiczne (np. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tychach), przeważają tam jednak najnowsze nagrania na płytach kompakto
wych.

3.7. WYDAWraCTWA OBCOJĘZYCZNE 
W  ВШЫОТЕКАСН PUBUCZNYCH

Gromadzenie wydawnictw obcojęzycznych w bibliotekach publicznych służy 
następującym celom:

-  zaspokajaniu potrzeb naukowych użytkowników bibliotek,
-  obsłudze bibliotecznej mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce,
-  udostępnianiu wydawnictw obcojęzycznych dla celów poznawczych oraz 

edukacyjnych czytelnikom, którzy pragną ugruntować znajomość języka obcego.
Udostępnianie wydawnictw obcojęzycznych dla potrzeb naukowych realizują 

przede wszystkim biblioteki publiczne o statusie naukowym. Bardzo często ich 
wkład do rozwoju nauki przejawiał się głównie poprzez tę formę udostępniania 
najnowszej literatury zagranicznej pracownikom naukowo-badawczym oraz 
przedstawicielom techniki.



Biblioteki publiczne pozyskiwały dla tych celów wydawnictwa zagraniczne 
z dwóch źródeł: z prenumeraty czasopism i zakupu literatury naukowej poprzez 
dawny ORWN PAN lub ARS POLONA oraz dzięki wymianie zagranicznej z in
nymi bibliotekami. To drugie źródło, chociaż atrakcyjne, bo pozbawione obcią
żeń finansowych, jest jednak zawodne, ponieważ tą drogą napływa literatura dość 
przypadkowa, wpływająca niesystematycznie.

W ostatnich latach zbiory bibliotek są wzbogacone darami od zagranicznych 
wydawców lub nakładców (dotyczy to przede wszystkim firm niemieckich i tere
nu województw zachodnich i północnych Polski).

Na początku lat dziewięćdziesiątych biblioteki publiczne zaliczone do nauko
wych otrzymywały znaczącą pomoc ze strony Komitetu Badań Naukowych, który 
pokrywał wydatki tych bibliotek na prenumeratę najważniejszych czasopism za
granicznych. Od dwóch lat KBN nie może już kontynuować tej pomo(^, m.in. na 
skutek utrudnień natury prawno-finansowej, co bardzo ograniczyło zaopatrzenie 
tych bibliotek w wydawnictwa zagraniczne.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych niektóre biblioteki 
publiczne zwróciły większą uwagę na gromadzenie piśmiennictwa obcojęzycznego, 
ze względu na rozszerzanie się nauczania języków obcych, intensyfikacją nauki 
indywidualnej. Gromadzona wówczas literatura obcojęzyczna pochodziła z zaku
pów, darów i depozytów. Z tych źródeł dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Wałbrzychu pozyskała na początku lat dziewięćdziesiątych około 3600 wolumi- 
nów^4. Spośród zakupów księgarskich przeważały podręczniki do nauki ję^ków 
obcych. W 1991 r. biblioteka ta otrzymała z Kanady dar w postaci blisko 1000 
egzemplarzy; pochodziły one ze zbiórtó książek zorganizowanej z inicjatywy Towa
rzystwa Wspierania Inicjatyw Polonijnych. W innych bibliotekach publicznych 
najbardziej liczącym się źródłem pozyskiwania literatury obcojęzycznej -  są dary. 
Przykładem może tu być Opolszczyzna, gdzie księgozbiory niemieckojęzyczne 
powstawały w bibliotekach publicznych przede wszystkim z inicjatywy mniejszo
ści i dzięki jej darom. W dawnym woj. katowickim pod koniec 1993 r. księgozbio
ry obcojęzyczne w bibliotekach publicznych obejmowały 18 275 wol., z czego 76% 
pochodziło z zakupów, 13,5% -  to depozyt, a 10,4% z darów35.

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zadbała o to, aby jej księgozbiór 
obcojęzyczny obecny były również w odrębnym katalogu w wersji elektronicznej.

Problemem podstawowym przy gromadzeniu zbiorów obcojęzycznych pozo
staje jednak pytanie: co gromadzić, jaka literatura z tego zakresu powinna domi
nować w bibliotekach publicznych? Na pytania te, w odniesieniu do bibliotek 
dziecięcych odpowiada prof. Joanna Papuzińska^^. Dla przykładu podała dwa 
skrajne przypadki: wielkiego centrum krajowego oraz małej biblioteld lokalnej.

W pierwszym przypadku zbiory zawierają:
-  książki własnego kraju w przekładach obcych,
-  najwybitniejsze dzieła światowego kanonu literatury dziecięcej.

^  K. Jeruzalska: Księgozbiory obcojęzyczne w zbiorach Wojewódzkie} Biblioteki Publicznej 
w Wałbrzychu. W: Księgozbiory obcojęzyczne. Działalność bibliotek publicznych na rzecz mniejszości na
rodowych. Materiały z sesji zorganizowanej w dniach 25-26 listopada 1994 r. w Kamieniu Śląskim. Opo
le: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu 1995 s. 111-115.

K. W ołoch: Działalność bibliotek publicznych województwa katowickiego na rzecz mniejszości 
narodowych. Księgozbiory obcojęzyczne na terenach objętych działalnością bibliotek publicznych. 
W: Księgozbiory obcojęzyczne. Op. cit. s. 73-83.

36 J. Papuzińska: Zbiory obcojęzyczne w bibliotekach dziecięcych i ich funkcje edukacyjne. 
W: Księgozbiory obcojęzyczne. Op. cit. s. 19-32.



-  dzieła literatury dziecięcej krajów najbardziej charakterystycznych dla danej 
kultury, w językach oryginału,

-  literaturę fachową i metodyczną dotyczącą książki dziecięcej w językach 
światowych,

-  słowniki, leksykony etc.
Mała biblioteka lokalna (szkolna czy publiczna), prowadząca dział książki ob

cojęzycznej dla dzieci (liczący średnio około 400 wol.) gromadzi, według 
J. Papuzińskiej, zazwyczaj książki obejmujące:

-  klasykę dziecięcą i wybrane „czytadła” w językach światowych (angielski, 
francuski, niemiecki, rosyjski),

-  picture books -  ksią^  obrazkowe w różnych językach, z przewagą światowych,
-  albumy, informatory ilustrowane z zakresu: kultury, religii, przyrody, krajo

brazu; przewodniki,
-  leksykony, słowniki, słowniki wyrażeń idiomatycznych w językach obcych 

nauczanych w szkole.
W ostatnich latach biblioteki publiczne starały się zwiększyć zasoby wydaw

nictw obcojęzycznych dla celów dydaktycznych, głównie w środowiskach mło
dzieżowych. Dziś już nie należy do rzadkości uruchamianie wydzielonych filii, od
działów z literaturą obcojęzyczną. Ma to miejsce przede wszystkim w dużych 
aglomeracjach. Dla tych celów biblioteki publiczne pozyskują dary z wydawnictw 
zagranicznych, głównie dzięki bezpośrednim kontaktom z placówkami dyploma
tyczno-konsularnymi akredytowanymi w Polsce.

Gromadząc literaturę obcojęzyczną w bibliotece publicznej bardzo często 
czynnikiem dominującym w doborze tej literatury jest skład etniczny obsługiwa
nych czytelników. Niekiedy będą to grupy mniejszości narodowych.

3.7.1. Mniejszości narodowe i ich obsługa biblioteczna
w  projekcie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w I^eczypo- 

spolitej Polskiej, nad którym pracuje nadal Komisja Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych Sejmu RP, przyjmuje się następującą definicję: przez mniejszość na
rodową lub etniczną rozumie się grupę obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o odręb
nym pochodzeniu, tradycyjnie zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pozostającą w mniejszości w stosunku do reszty obywateli, charakteryzującą się dą
żeniem do zachowania swojego języka, obyczajów, tradycji, kultury, religii, świado
mości narodowej lub etnicznej.

W państwach, w których odsetek mniejszości narodowych był wysoki, przyj
mowano następujące modelowe rozwiązania:

1) państwo wspólną ojczyzną całej ludności,
2) państwo większości narodowej tolerujące z konieczności pozostałych 

współobywateli stanowiących grupy mniejszościowe.
Na stosunek państwa do mniejszości narodowych mają bardzo duży wpływ za

łożenia ideologiczne. W Polsce uchwalenie w 1976 r. przez Komitet Centralny 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej doktryny o „jedności moralno-politycz- 
nej narodu polskiego” miało bardzo niekorzystne konsekwencje w polityce naro
dowościowej aż do połowy lat osiemdziesiątych.



Literatura dotycząca sytuacji prawnej oraz społeczno-politycznej mniejszości 
narodowych w Polsce po 1990 r. jest bogata^^. Oprócz opracowań o charakterze 
socjologicznym, ważne miejsce zajmują tu raporty Komisji Helsińskiej^».

Wkład bibliotek w wzbogacanie piśmiennictwa z tego zakresu ogranicza się 
do opracowań bibliograficznych dotyczących ogólnie mniejszości narodowych 
w Polsce lub poszczególnych grup narodowych, a także do gromadzenia literatu
ry tych grup, która została wydana w języku polskim^ .̂

Według najnowszych danych Departamentu Kultury Mniejszości Narodo
wych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mniejszości narodowe 
stanowią niewielką część społeczeństwa polskiego od 3 do 4%. Są to dane sza
cunkowe, określane głównie przez same mniejszości.

W powojennych spisach ludności nie pytano o przynależność narodową, dopie
ro w 1956 r. zaistniały oficjalne, znajdujące się pod opieką resortu spraw wewnętrz
nych organizacje mniejszości: ukraińskiej, białoruskiej, czecho-słowackiej, litew
skiej, rosyjskiej i żydowskiej. W 1989 r. uchwalona została ustawa z dnia 7 kwietnia 
1989 r. -prawo o stowarzyszeniach, która potwierdziła fundamentalną zasadę wol
ności tworzenia stowarzyszeń. Od 1990 r. datuje się duże ożywienie działalności 
mniejszości narodowych i etnicznych. Jednak do bardziej aktywnych należą te, 
którym udało się w przeszłości wykształcić znaczącą grupę inteligencji. Dużym zna
czeniem politycznym i gospodarczym wykazuje się mniejszość niemiecka. Nie jest 
możliwe np. ustalenie liczby niemieckich stowarzyszeń, ponieważ ciągle powoływa
ne są nowe, jest ich blisko 150. Mniejszość niemiecka ma swoich j)rzedstawicieli 
w parlamencie, wójtów i burmistrzów w wielu miejscowościach na Śląsku. Dostaje 
najsilniejsze wsparcie z zagranicy, dzięki czemu ma dobrą sytuację ekonomiczną.

Głównym wykonawcą polityki państwa w stosunku do mniejszości narodo
wych jest Departament Kultury Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest m.in. wspieranie działalności kul
turalnej mniejszości narodowych, prowadzonej głównie przez organizacje mniej
szości narodowych w Polsce.

Zasadniczym celem wspierania działalności kulturalnej mniejszości jest pod
trzymywanie ich tożsamości narodowej. Dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, każda mniejszość narodowa (fysponuje co najmniej 
jednym czasopismem wydawanym w jej ojczystym języku.

Bardzo wrażliwy na sytuację społeczno-kulturalną mniejszości narodowych 
Jerzy Giedroyć negatywnie oceniał sytuację, „w której mniejszość znajduje się 
w gestii szeregu ministerstw i placówek centralnych czy wojewódzkich, z których

Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 r Praca zbiór, pod red. B. Ber dychowskiej; 
Warszawa: Wydaw. Sejmowe, 1998 s. 295, Centrum Stosunków Międzynarodowych Instytutu Spraw 
Publicznych; H. Chałupczak: Mniejszości narodowe w Polsce: 1918-1995. Lublin: Wydaw. Uniwer
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998 s. 323; Mniejszości narodowe w Polsce. Pod red. Zbigniewa 
Kurczą. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrodawskiego 1997 s. 210. Acta Universitatis Vratislaviensis; 
J. Tomaszewski: Mniejszości narodowe w Polsce XXwieku. Warszawa: Editions Spotkania, 1991 s. 57; 
M. Jagiełło: Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodnią i mniejszościach narodowych. 
Warszawa 2000. Wydaw. Nauk. PWN. Biblioteka Narodowa s. 488.

G. Janusz: Raport o sytuacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. 
Warszawa: HFPC: „Exit”, 1994 s. 70; Raporty, Ekspertyzy, Opinie (Helsińska Fundacja Praw Czło
wieka). Ochrona praw osób należących do mniejszości narodovs^h. Warszawa: HFPC 1995 s. 239; 
Raporty, Ekspertyzy, Opinie (Helsińska Fundacja Praw Człowieka).

T. Konieczna: Mniejszości narodowe w Polsce. Opole: WBP, 1991 s. 80. Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. E. Smolki w Opolu. Dział Informacyjno-Bibliograficzny Opole: WBP, 1991 s. 80; Mniej
szości narodowe w Polsce: (1945-1991). Warszawa: CBW, 1992 s. 75. Centralna Biblioteka Wojskowa. 
Materiały do bibliografii.



każdy prowadzi własną politykę”40. W związku z tym sugerował, aby utworzono 
przy premierze stanowisko podsekretarza stanu, wyposażonego w odpowiednie 
kompetencje, który by tę politykę skoordynował i prowadził.

Wiele podstawowycłi rozstrzygnięć natuiy prawnej w tym zakresie powinna 
przynieść ustawa o mniejszościacłi narodowycli. Jej projekt, po pierwszym czyta
niu, został skierowany (w czasie przekazywania niniejszej publikacji do druku) do 
prac w Komisjach Sejmu RP.

„Polska, jej sąsiedzi i jej mniejszości” był tematem międzynarodowej konfe
rencji, która odbyła się w dniach 21-23 września 2000 r. na Uniwersytecie War- 
szawskim̂ î.

W programie konferencji, oprócz referatów odbyła się interesująca debata 
otwarta zatytułowana „Czego oczekuję od Polski, co zawdzięczam Polsce”. Cele 
i problemy debaty formułowano poprzez szukanie odpowiedzi na następujące 
piania:

1. Co zrobić, aby historia nie przeszkadzała w żydu z sąsiadami i mniejszościami?
2. Czy w rozrachunkach z przeszłością powinien obowiązywać bilans równo

wagi, czy zasada przebaczenia i zapomnienia?
3. Na jakich przesłankach można budować optymizm wobec przyszłości i do

brego współżycia?
4. Czy współistnienie kultur, narodów i religii jest wymuszoną koniecznością, 

czy może być także wartością samoistną i szansą rozwoju?
5. Na kim ciążą obowiązki, a kto ma prawo do przywilejów w stosunkach pań

stwo -  mniejszość?
Ważnym elementem polityki państwa wobec mniejszości jest rozszerzenie do

stępu do radia publicznego i telewizji. Jest on ogólnie zagwarantowany w ustawie 
z dnia 28 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. W lokalnych rozgłośniach nada
wane są audycje dla mniejszości w języku białoruskim, ukraińskim, litewskim 
i niemieckim. Mniejszość niemiecka emituje w Katowicach raz w miesiącu wła
sną audycję telewizyjną „Schlesien Journal”. Oprócz tego powstaje wiele progra
mów telewizyjnych i radiowych o sytuacji mniejszości, o ich kulturze, proble
mach, np. cyHiczny program „Dalecy i Bliscy”.

Wśród działających organizacji mniejszości, dziesięć -  z Białoruskim Towarzy
stwem Społeczno-Kulturalnym reprezentuje mniejszość białoruską w Polsce; jed
no -  mniejszość słowacką (Towarzystwo Słowaków w Polsce); cztery -  mniejszość 
litewską (ze Stowarzyszeniem Litwinów w Polsce); mniejszość cygańska skupiona 
jest w czterech organizaqach; mniejszość ukraińska ma czternaście organizacji, 
niezależnie od pięciu organizacji łemkowskich; istnieje pięć organizacji żydow
skich (z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce) oraz ponad 60 
większych organizacji mniejszości niemieckiej. Oprócz wymienionych organizacji 
działają w Polsce organizacje skupiające Ormian (Ormiańskie Towarzystwo Kul
turalne), Tatarów (Związek Tatarów Polskich Rzeczypospolitej Polskiej), Karai
mów (Karaimski Związek Religijny w RP), Rosjan (Rosyjskie Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe).

J. Giedroyć: Notatki Redaktora. „Kultura” 1998 nr 9.
Honorowy protektorat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander 

Kwaśniewski, a jej głównymi organizatorami były: Ośrodek Badania Nietolerancji i Zakład Pedagogi
ki Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Z£Jdad 
Edukacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Niemiecki Związek Uniwersytetów Lu
dowych -  Przedstawicielstwo w Polsce.



Pod względem liczebności największą grupę stanowią Niemcy (od 300 do 500 
tys.), której duże skupiska znajdują się na Górnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, 
Pomorzu Wschodnim z Warmią i Mazurami; a następnie: Ukraińcy (około 300 
tys.), zamieszkali w diasporze -  głównie na terenach Polski północnej i zachod
niej z największymi skupiskami w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, war
mińsko-mazurskim, lubelskim i podkarpackim; Białorusini (od 200 do 250 tys.) 
zamieszkali w zwartych skupiskach woj. podlaskiego; Litwini (20 do 25 tys.) osie
dleni głównie na Suwalszczyźnie; Słowacy (około 20 tys.) zamieszkują głównie na 
terenie Spiszu i Orawy; Romowie (Cyganie), (od 20 do 30 tys.), należący głównie 
do czterech dużych grup: Polska Roma (zamieszkali na terenie całego kraju 
w miastach i miasteczkach, Bergitka Roma (z głównymi skupiskami w wioskach 
regionu Podtatrza, Orawy, Spiszu, Gorców), Kelderasze i Lowarzy (zamieszkują 
w miastach lub na ich pobrzeżach); Żydzi (od 10 do 15 tys.), mniejszość silnie za
symilowana ze społecznością polską, zamieszkała głównie w największych ośrod
kach Polski centralnej. Małopolski, Śląska i P o m o rza^ 2 , Czesi (do 3 tys.) zamie
szkali głównie w Zelowie i Kucowie (powiat bełchatowski). Ponadto w Polsce za
mieszkują potomkowie osiadłych przed wiekami Karaimów -195 osób, Ormian -  
8 tys.. Tatarów -  5 tys. Wśród mniejszości ukraińskiej wyróżnia się grupę etnicz
ną Łemków, z których część uważa się za odrębną grupę narodową.

Działalność kulturalna stowarzyszeń mniejszości narodowych wspierana jest 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego^^. Prowadzi ją 118 stowa
rzyszeń i organizacji mniejszości narodowych w Polsce. Ważne miejsce w tej dzia
łalności zajmuje wydawanie czasopism mniejszości narodowych i etnicznych.

Są one dostępne w świetlicach prowadzonych przez mniejszości narodowe 
oraz bibliotekach publicznych działających w tych środowiskach. Dla tych grup 
wydawane są podręczniki i pomoce dydaktyczne.

Wśród książek pomocniczych do użytku szkolnego, zalecanych przez Ministra 
Edukacji Narodowej i wpisanych do podręczników szkolnych i książek pomocni
czych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych 
i grup etnicznych znalazł się również^ wydany w 2000 r., elementarz do nauczania 
języka kaszubskiego KASZEBSCZE ABECADŁO

W sprawozdaniu Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kształcenia i Środków Prze
kazu z prac nad Zieloną Księgą^ bardzo mocno podkreślono, że biblioteki mu
szą dysponować materiałami, szczególnie czasopismami, w języku mniejszości.

42 Liczba ludności pochodzenia żydowskiego w Polsce ulegała, z pnyczyn politycznych, częstym 
zmianom. W 1945 r. rozpoczęła się repatriaqa tej ludności z ZSRR, a w jej wyniku do końca 1946 r. 
zarejestrowano w Komitetach Żydowskich niemal ćwierć miliona osób. Po tzw. pogromie kieleckim 
w 1946 r. opuściło Polskę około 150 tys. osób. Po tej fali exodusu wielkość skupiska żydowskiego w la
tach 1947-1949 określono na około 100 tys. osób. Kolejna fala opuszczania Polski przez ludność po
chodzenia żydowskiego miała miejsce w latach 1949-1950, wyemigrowało wówczas z Polski około 
30 tys. osób. Po załamaniu się systemu stalinowskiego w 1956 r. narastają w Polsce nastroje antysemic
kie, powodujące następną falę exodusu, w wyniku której w Polsce pozostaje około 45 tys. Żydów. 
Ostatnia faza exodusu z Polski ludności żydowskiej nastąpiła po wydarzeniach marcowych 1968 r. 
W latach 1968-1972 opuściło Polskę około 30 tys. Żydów.

43 Środki na tę działalność, a także na prasę i wydawnictwa przekazywane są stowarzyszeniom 
mniejszości narodowych na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 155 art. 69 ust. 4d).

44 W terminologii stosowanej w Unii Europejskiej dokumenty określane jako Zielona Księga ma
ją charakter doradczy, wyznaczają podstawowe cele i kierunki rozwoju dziedziny będącej przedmio
tem dyskusji.
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\\Ydawany w Polsce tygodnik ukraiński

а są nimi w krajach zachodnich głównie imigranci'^ .̂ Te grupy użytkowników po
winny mieć możliwość śledzenia wydarzeń w kraju swego pochodzenia w swym 
własnym języku. Biblioteki są również w jakiejś mierze odpowiedzialne za formo
wanie tożsamości kulturowej wśród dzieci tych społeczności. Podkreślić należy, 
że zestaw tytułów czasopism wydawanych tylko przez mniejszości narodowe 
w Polsce jest dość szeroki i powinien być znany bibliotekarzom.

Są to następujące tytuły: ,y\uśra” -  (Jutrzenka) dwutygodnik litewski, „Besi- 
da” (Język) -  kwartalnik Stowarzyszenia Łemków, „Czasopis” -  pismo infor- 
macyjno-kulturalne, miesięcznik Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich, 
„Dialog-Pheniben” czasopismo Cyganów -  kwartalnik, „Dos Jidisze Wort -  
Słowo Żydowskie” -  dwutygodnik społeczno-kulturalny Towarzystwa Społeczno- 
Kulturalnego Żydów w Polsce, „Fos” (Światło) -  kwartalnik Bractwa Młodzieży 
Prawosławnej, „Hoffnung” (Nadzieja) -  czasopismo Niemców na Górnym Ślą
sku -  miesięcznik, ,Jdiłe” (Zydek) -  pismo młodzieży żydowskiej -  kwartalnik, 
„Masurische Storchenpost” (Mazurska Poczta Bociania) -  miesięcznik Stowa
rzyszenia Mazurskiego, „Mutteilungsblatt” -  miesięcznik Związku Stowarzy
szeń Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich, „Nad Buhom i Narwoju” 
(Nad Bugiem i Narwią) -  dwumiesięcznik Związku Ukraińców Podlasia, „Nasze 
Słowo” -  tygodnik Związku Ukraińców w Polsce, „Przegląd Prawosławny” 
miesięcznik wydawany przez „Orthdruk” spółkę z o.o., Fundację Ekumeniczną 
„Tolerancja”, „Rocznik Tatarów Polskicli” wydawany przez Związek Tatarów 
Polskich, „Rrom p-o Drom” (Cygan na Drodze) -  miesięcznik Rady Romów,

Rola bibliotek we współczesnym świecie. Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kształce
nia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą. Op. cit.
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Pitmo ZwiKiiu UMarOw Polskidt №вЬш»об»лл»шт

„Schłesisches Wochenplatt” (Tygodnik Śląski) -  pismo Towarz>'stwa Społecz
no-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, „Zahoroda” (Zagroda) -  kwar
talnik Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, „Zycie Tatarskie” 
dwumiesięcznik Związku Tatarów Polskich, „Zivot” -  miesięcznik Towarzystwa 
Słowaków w Polsce.

Mniejszości narodowe w Polsce, jak już sygnalizowano, są tematem wielu 
opracowań naukowych, wskazujących m.in. na określone odrębności tych mniej
szości, będące rezultatem ich współżycia z Polakami. Wybitny znawca historii, 
kultury, obyczajów Cyganów i ich języka -  Jerzy Ficowski zwrócił uwagę, że „Cy
ganie polscy, przybywający wśród nas od pięciu stuleci, stanowią odrębną grupę, 
znacznie różniąca się od in n y c h ”^^ Rezultatem poszukiwań cygano log icznych^^  
J. Ficowskiego jest bardzo wnikliwy opis takich zjawisk, jak: Skalania i przysięgi,

J. Ficow ski: Cyganie na polskich drogach. Wyd. 2 popr. i rozsz.. Kraków: Wydaw. Literackie 
1965 s. 389.

Termin ten wprowadził Jerzy Ficowski i wydaje się, że „cyganologia” nie zbulwersowała naszych 
językoznawców.
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Śmierć i żałoba, Narodziny, Zaślubiny, Czarna magia, jak również słowniczek 
polskicłi Cyganów nizinnycłi i Kełdeszów. Cyganami fascynował się Julian Tu
wim, prowadząc m.in. obfitą korespondencję z poetką cygańską Papuszą"̂ .̂ Na 
odmienność Cyganów od innych społeczności wskazuje praca Andrzeja Mirgi 
i Lecha Mroza, wydana nakładem PWN'^ .̂ Życie i kultura Cyganów jest 
przedmiotem zainteresowania takich instytucji, jak muzeum cygańskiego w Tar
nowie, czy działającego w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół 
Kultury Cygańskiej. Cyganami i literaturą cygańską interesowały się również

Informacja o tej korespondencji i twórczości Papuszy znajduje się w aneksie, w rozdziale o ko
lekcjach historycznych, literackich i regionalnych.

A. M irg a , L. M ró z : Cyganie -  odmienność i nietolerancja. Warszawa: PW N 1994 s. 336.



biblioteki publiczne, przygotowując na ten temat opracowania bibliograficznego. 
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. można by
ło obejrzeć w 1998 r. interesującą wystawę pt. „Aspekty literatury Romów” !̂. By
ły to chronologicznie ułożone i opisane fotogramy pozwalające uzyskać odpo
wiedź na pytanie: co skłoniło Romów do korzystania z formy pisanej właśnie te
raz w XX wieku? Dotąd przecież baśń, poezja ludowa, pieśń, opowiadanie, przy
słowia, stanowiące integralną część życia Cyganów, przekazywano tylko w trady
cji ustnej. Wystawa, której autorem był Jorg Becken z Berlina -  znawca kultury

Zob. G. W y so ck a : Literatura cygańska w Polsce 1946-1989. Bibliografia w wyborze. Koszalin: 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie. 1990 s. 7; M. W ąso w icz : Cyganie w Pol
sce. Zestawienie bibliograficzne. Opole: W ojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu. 
1994 s. 16.

M. W o je c k i:  Czy wiecie, że... „Rrom  p-o D rom ” 1998 n r 1-2 s. 5.
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Romów i właściciel prywatnej, bogatej kolekcji zbiorów o tematyce romskiej -  
pokazywała to, co niepowtarzalne i szczególne jest w literaturze cygańskiej.

Nie ulega wątpliwości, że piśmiennictwo gromadzone w bibliotekach 
funkcjonujących w środowiskach wieloetnicznych i wielokulturowych ma do 
spełnienia znacznie szersze zadania niż w środowisku monoetniczno- 
kulturowym, a upowszechniając edukację i informację o kulturze innych 
narodów i grup etnicznych biblioteki przyczyniają się do rozwijania zrozumienia 
w grupach zróżnicowanych kulturowo i przeciwdziałania separacji.

Prof. Elżbieta Barbara Zybert podkreśla, że wielokulturowa działalność 
biblioteczna powinna mieć kompleksowy charakter: właściwie dobrany 
księgozbiór, odpowiednio przygotowany personel, w związku z tym coraz 
powszechniejsze staje się zatrudnianie w bibliotekach obsługujących mniejszości 
narodowe bibliotekarzy wywodzących się ze środowisk w i e l o e t n i c z n y c h - ^ ^

E. B. Z y b e r t :  Biblioteki dla mniejszości narodowych. W: Biblioteka w otoczeniu społecznym. 
Warszawa: Wydaw. SBP 2000 s. 123-141.



Miejsce szczególne w działalności na rzecz mniejszości narodowych w Polsce 
zajmuje Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Został utworzony 
w 1947 r. i miał do 1994 r. status stowarzyszenia. Na podstawie zarządzenia Nr 15 
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 kwietnia 1994 r. stał się jednostką naukowo- 
badawczą resortu kultury^ .̂

Przedmiotem działalności Instytutu jest tworzenie podstaw dla rozwoju wie
dzy o historii i kulturze Żydów w zakresie:

-  prowadzenia badań naukowych nad historią i kulturą Żydów, ze szczegól
nym uwzględnieniem historii Żydów Polskich oraz upowszechniania wynitów 
tych badań,

-  programowania, organizowania i realizowania programów edukacyjnych 
w zakresie historii i kultury narodu żydowskiego,

-  gromadzenia, przechowywania, dokumentowania oraz upowszechniania 
dóbr kultury żydowslaej,

-  opracowywania analiz i ocen w zakresie badań nad historią i kulturą Żydów,
W strukturze organizacyjnej ŻIH znajdują się m.in. Archiwum z Sekcją Do

kumentacji Ofiar Holocaustu, Wydawnictwo Biuletyn ŻIH, Dział Naukowo- 
Edukacyjny, Biblioteka, Dział Dokumentacji Zabytków, Muzeum, Laboratorium 
Konserwatorskie, Pracownia Mikrofilmów, ICsięgarnią.

Nakładem ŻIH wychodzi czasopismo „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Hi
storycznego”, które zaczęło się ukazywać w 1950 r. jako półrocznik naukowy, 
a od 1953 r. do chwili obecnej, jako kwartalriik. Od 1983 r. wydawany jest „Alma
nach Żydowski”, zwany też „Mendarzem Żydowskim”. W roczniku publikowa
ne są prace pracowników ŻIH, ale jego wydawcą jest Związek Religijny Wyzna
nia Mojżeszowego w Polsce.

W czasopiśmie tym ukazała się m.in. praca A. Żbikowskiego -  Historia pol
skich Żydów XIX i ̂  w. w podręcznikach szkolnych (Warszawa: ŻIH 1997), J. Ja
gielskiego -  Ilustracje dotyczące Żydów w Polsce i Europie w podręcznikach histo
rii dla szkół podstawowych.

W „Almanachu Żydowskim” została opublikowana praca M. Fuksa -  Żydzi 
polscy w diasporze oraz tegoż autora Chasydyzm -  ruchoma ojczyzna Żydów.

W ŻIH opracowywane są materiały źródłowe, ukazują się edycje krytyczne te
kstów źródłowych. Wydano m.in. Dzieje Żydów w Polsce. 1944-1968. Teksty 
źródłowe. Dzieje Żydów w Polsce -  to także nazwa serii książek, w której wydano 
m.in. następujące tytuły:

A. Żhikowsld -  Ideologia antysemicka 1848-1914,
N. Kameraz-Kos -  Święta i obyczaje żydowskie,
M. Barcikowska i K.Wieczorek -  Święta żydowskie w literaturze.
7j& względu na określoną specyfikę życia, obyczajów, kultury i języka, mniej

szości narodowe żydowska oraz cygańska omawiane były najczęściej oddzielnie, 
inne mniejszości nie miały takich monograficznych ujęć i stanowiły temat opra
cowań wspólnych^ .̂

Zarządzenie Nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 18 kwietnia 1994 r. w sprawie utworzenia 
jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą „Żydowski Instytut Historyczny -  Instytut Naukowo-Ba- 
dawczy” (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 12).

Por. M. Iw anicki: Ukraińcy, Białorusini, Litwini i Niemcy w Polsce w latach 1918-1990. Wyd. 2. 
Siedlce: Wydaw. Uczelniane WSRP, 1994 s. 205. Monografie (Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna 
w Siedlcach); M. Wąsowicz: Białorusini, Litwini, Ukraińcy w Polsce', Opole: WBP 1996 s. 15. Woje
wódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu. Dział Informac)jno-Bibliograficzny.; T. Ko
nieczna: Mniejszości narodowe w Polsce. Opole: WBP, 1991 s. 80. Wojewódzka Biblioteka Publicz
na im. E. Smolki w Opolu.



Sytuacja mniejszości narodowych w Polsce, przejawy życia kulturalnego, 
a w tym dorobek w zakresie piśmiennictwa różnych grup etnicznych powinny być 
dobrze znane bibliotekom publicznym. Prof. Zbigniew Żmigrodzki podkreśla, że 
biblioteka publiczna nie tylko powinna zaspokajać -  poprzez gromadzenie i udo
stępnianie piśmiennictwa w językach obcych -  potrzeby tych członków swego 
otoczenia, którzy identyfikują się z określonymi mniejszościami narodowymi 
i używają miedzy sobą oraz w kręgu rodzinnym właściwych im języków, ale także 
przygotowanie wszystkich członków społeczności lokalnej do kontaktów z języka
mi i kulturą innych narodów, w dążeniu do pogłębienia wiedzy i rozszerzenia ho
ryzontów kulturalnych ogółu obywateli kraju^ .̂

Z. żm igrodzki: Księgozbiory obcojęzyczne jako  nowa kategoria w zaspokajaniu potrzeb użytkow
ników bibliotek publicznych. W: Księgozbiory obcojęzyczne. Op. cit. s. 11-17.



Prof. Radosław Cybulski stwierdził, że właśnie biblioteka publiczna z jej wiel
ką misją demokratyczną w udostępnianiu dorobku ludzkości wysuwa się na czo
ło rozważań o warunkach dostępu do piśmiennictwa w języku ojczystym i wyra
żania w nim swoich myśli i przeżyć estetycznych^ .̂ Odpowiadając na pytanie dla
czego sieć bibliotek publicznych jest predysponowana do tego, aby pokierować 
i skoordynować zaspokajanie potrzeb czytelniczych mniejszości narodowych 
w Polsce, R. Cybulsla uzasadnia, że jest to sieć bibliotek uniwersalnych, a ich 
struktura organizacyjna nakłada się na podział administracyjny kraju. Ponadto 
biblioteki wojewódzkie stanowią centralne ośrodki sieci, które mają warunki do 
koordynowania programu zaspokojenia potrzeb czytelniczych, w tym mniejszości 
narodowych na terenie województwa. Kiedy obecny Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał 
grant na badania „Pismo i książka w grupach etnicznych”^̂ , uczynił przedmiotem 
tych badań biblioteki publiczne. W tym celu zwrócił się do dyrektorów wojewódz
kich bibliotek publicznych wybranej grupy województw z prośbą o scharafaeryzo- 
wanie prowadzonych księgozbiorów dla grup etnicznych^ .̂

Słuszny wydaje się pogląd, że biblioteka publiczna w wielokulturowym społe
czeństwie powinna działać jak katalizator. Jeśli istnieją biblioteki stowarzyszeń 
i organizacji mniejszościowych, powinna z nimi współpracować i w miarę potrze
by służyć pomocą, albo też inspirować zakładanie bibliotek przeznaczonych dla 
mniejszości narodowych. Biblioteka może również sama tworzyć serwis dla grup 
mniejszości narodowych. Jako ważny argument uzasadniający działania bibliotek 
publicznych na rzecz mniejszości narodowych podkreśla się fakt, że one też pła
cą podatki i mają prawo korzystać z bibliotek.

Gromadzenie i udostępnianie wydawnictw obcojęzycznych dla mniejszości 
narodowych ma miejsce w bibliotekach publicznych, z któiych korzystają przed
stawiciele tych mniejszości (mniejszość litewska i białoruska w woj. podlaskim, 
mniejszość ukraińska w woj. podkarpackim, mniejszość słowacka w woj. śląskim). 
Stan zaopatrzenia działających tam bibliotek w literaturę w języku mniejszości 
przedstawia się bardzo różnie, a zależy w największym stopniu od potrzeb środo
wiskowych i możliwości finansowych biblioteki. Jeszcze nie tak dawno decydowa
ły o tym zewnętrzne czynniki polityczne. W sąsiedniej Litwie nie można było za
opatrywać się w literaturę litewską, a jedynie przez centralny kolportaż z siedzi
bą w Moskwie. Właśnie ta centrala, a nie biblioteka zamawiająca, decydowała co 
Litwionom należy udostępniać. Było to źródło bardzo zawodne także co do ter
minu realizacji zamówienia. Obecnie istnieją bardzo liczne kontakty między Pol
ską a sąsiednimi, nowo powstałymi państwami: Litwą, Białorusią i Ukrainą, uła
twiające przepływ literatury interesującej nasze mniejszości narodowe. Bibliote
ki obsługując te grupy czytelników uwzględniają także ich status zawodowy, ak
tywność społeczno-kulturalną, a także stan szkolnictwa dla mniejszości na swoim 
terenie.

Konkretne przykłady obsługi bibliotecznej mniejszości narodowych przynoszą 
cytowane już artykuły Henryka Hollendra, sumujące stan badań nad funkcjono
waniem książki w grupach etnicznych w Polsce, Krystyny Wołoch o działalności 
bibliotek publicznych woj. katowickiego na rzecz mniejszości narodowych, Kry-

^  R. Cybulski: Funkcja biblioteki publicznej w zaspokajaniu potrzeb mniejszości etnicznej. 
W: Księgozbiory obcojęzyczne. Op. cit. s. 33-47.

Grant ten został przyznany w 1990 r.
58 H. Hollender: Stan badań nad funkcjonowaniem książki w grupach etnicznych w Polsce. 

W: Księgozbioiy obcojęzyczne. Op. cit. s. 49-63.
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styny Jemzalskiej o księgozbiorach obcojęzycznych w zbiorach byłej WBP w Wai- 
brzychu. Interesujące informacje o księgozbiorach białoruskich w bibliotekach 
obecnego województwa podlasldego przynosi komunikat Jadwigi Juchniewicz^ ,̂ 
o działalności Biblioteki Zbiorów Obcojęzycznych przy WBP w Olsztynie pisze 
Renata Pietrulewicz^O, o księgozbiorach obcojęzycznych i ich użytkownikach 
w bibliotekach publicznych województwa opolskiego informują Joanna Czarkow- 
ska-Pasierbińska i Piotr Polus^l, a informację o zbiorach obcojęzycznych Książ
nicy Pomorskiej w Szczecinie zawiera komunikat Władysława Michnala^^

Wydaje się jednak, że znacznie więcej wiemy o księgozbiorach obcoję
zycznych w bibliotekach publicznych niż o prowadzonej obsłudze bibliotecz
nej mniejszości narodowych. Z dużym zadowoleniem należy przyjąć informację

J. J u c h n ie w ic z ;  Księgozbiory białoruskie w bibliotekach samorządowych województwa biało
stockiego. W: Księgozbiory obcojęzyczne. Op. cit. s. 67-71.

^  R. P ie tru lew icz: Biblioteka Zbiorów Obcojęzycznych w Olsztynie. W: Księgozbiory obcojęzyczne. 
Op. cit. s. 85-90.

J. C za rk o w sk a-P as ie rb iń sk a , P. Polus: Księgozbiory obcojęzyczne i ich użytkownicy w bibliote
kach publicznych woj. opolskiego. W: Księgozbiory obcojęzyczne. Op. cit. s. 91-102.

W. M ichnal: Zbiory obcojęzyczne w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Księgozbiory obcoję
zyczne. Op. cit. s. 103-109.



E. В. Zybert, że nierzadko biblioteki publiczne rozwijają działalność bibliotera- 
— .------ ji- ^o^f2eb mniejszości narodowych, jako jedną z form akulturacji

Pracownicy bibliotek publicznych działający wśród mniejszości narodowych 
powinni znać sytuację prawną, społeczno-polityczną tych mniejszości oraz ich ak
tywność kulturalno-oświatową. Ws^stko to, co składa się na politykę wobec 
mniejszości narodowych w Polsce nie powinno być obce bibliotekarzom, stąd wy
daje się zasadne przybliżenie tej problematyki środowiskom bibliotekarskim.

Zapotrzebowanie w Polsce na książkę i czasopismo wydawane w językach 
mniejszości narodowych jest duże, o czym możemy przekonać się na podstawie 
dynamicznie rozwijającego się Centrum Kultury Słowiańskiej w Warszawie, które 
jest nieoficjalnym ośrodkiem mniejszości narodo^ch

Założycielem ośrodka mniejszości narodowych w Warszawie przy ul. Gagarina 15 
jest Jan Zabrocki, któiy w połowie lat dziewięćdziesiątych utworzył Centrum Prasy 
i Książki Narodów Słowiańskich. Obecnie funkqonuje ono pod nazwą Centrum Kul
tury Słowiańskiej. W prowadzonej tu księgami znajdują się nie tylko publikaqe 
ukraińskie, białoruskie, litewskie i rosyjskie, ale także ksiąźld dotyczące Łemków 
i Łużyczan oraz wydawnictwa traktujące o wschodnim chrześcijaństwie. Obok 
wydawnictw książkowych znaleźć tu można i przejrzeć prasę z naszego pogranicza. 
W przypadku ŷ ydawnictw białoruskich znajdziemy tu także prasę opozycyjną, co jest 
wynikiem współpracy Centrum z Ambasadą Białoruską, jak i opozycją białoruską.

Oprócz działalności księgarskiej. Centrum prowadzi od listopada do maja 
spotkania z naukowcami, specjalistami z zakresu szeroko pojętej problematyki 
słowiańskiej, a także organizuje wystawy książek oraz ekspo^cje malarstwa i inne. 
Centrum organizuje także wystawy poza granicami Polski, np. wystawę książek 
przygotowano w Mielniku na Bugiem, na której eksponowano publikacje litew
skie, białoruskie i ukraińskiego „Pogranicza”. W najbliższych planach Centrum 
znajduje się otwarcie czytelni wszystkich mniejszości narodowych, ponieważ 
dotychczas nie było w Polsce miejsca, gdzie można zobaczyć wydawnictwa wyda
wane przez mniejszości o mniejszościach n a r o d o w y c h ^ ^

Problem mniejszości narodowych w Polsce jest przedmiotem żywego zainte
resowania państw z nami sąsiadujących, bowiem ich obywatele najliczniej zamie
szkują nasze pogranicze.

Nasz stosunek do tych mniejszości ma bezpośredni wpływ na sytuację mniej
szości polskiej osiadłej po drugiej stronie granicy.

Nowe spojrzenie na ten problem daje cykl bardzo interesujących wystaw Bi
blioteki Narodowej w Warszawie, zainicjowanych przez jej dyrektora, znawcę za
gadnień mniejszości narodowych -  Michała Jagiełłę.

Cykl ten, zatytułowany -  Nasi sąsiedzi -  nowe spojrzenie у zainaugurowa
ny został 25 listopada 1999 r. otwarciem wystawy pt. W litewskim zwierciadle. 
Od 21 do 10 października 2000 r. czynna była w Bibliotece Narodowej w Warsza
wie druga ekspozycja z tego cyklu poświęcona Ukrainie, zatytułowana Ukraina 
-  Ро1$1ш: w stronę dialogu.

Cykl ten Biblioteka Narodowa planuje realizować do 2003 roku. Po Litwie 
w 1999 r., Ukrainie w 2000 r., dalsze ekspozycje dotyczyć będą; w 2001 r. Białorusi 
i Słowacji, 2002 r. Republiki Czeskiej i Niemiec, w 2003 r. -  Rosji, Łotwy i Estonii.

Każda wystawa składa się z czterech następujących części: U źródeł -  na pod
stawie dawnych dokumentów historycznych ukazująca wzajemny wizerunek

E. B. Zybert: Działalność bibliotek publicznych na rzecz specjalnych kategorii użytkowników. 
„Bibliotekarz” 1996 nr 1 s. 11-15.

64 Szerzej o Centrum Kultuiy Słowiańskiej przy ul. Gagarina 15 w Warszawie pisze M. Piwowarek 
w artykule Instytut na 55 krzeseł. „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 176 (3477).



Katalog wystawy z cyklu 
„Nasi sąsiedzi -  
Nowe spojrzenia”

przedstawicieli sąsiadujących narodów; W trudnym czasie -  wybór publikacji 
odnoszących się do okresu wszechwładnej cenzury lat 1945-1989; Wyzwania 
wolności -  przegląd publikacji wydanych po 1989 r. po dzień dzisiejszy, w kraju 
i na emigracji, rzucających nowe światło na stosunki polsko-litewskie, polsko- 
ukraińskie i w odniesieniu do innych krajów, których dotyczy ekspozycja; W dro
dze -  dział ukazujący przykłady działalności kulturalnej mniejszości narodowych, 
zarówno Polaków w danym państwie, jak i mniejszości narodowej kraju, któremu 
poświęcona jest ekspozycja.

Należy się spodziewać, ze wiele dotychczas nierozwiązanych problemów 
mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce ureguluje, od strony prawnej, usta
wa, nad która trwają prace w Sejmie RP.

3.7.1.1. Książka polska wśród polskiej mniejszości
Długie tradycje ma polska książka na Śląsku Cieszyńskim. Pierwsza polska bi

blioteka powstała na tym terenie w 1849 r. W drugiej połowie XIX wieku zosta
ły zorganizowane biblioteki, zwane wówczas czytelniami. W okresie międzywo
jennym, kiedy Śląsk Cieszyński został podzielony i za Olzą na terenach Czecho-



Słowacji pozostało około 100 tys. Polaków, nadał istniały tam biblioteki Macier2y 
Szkolnej i innych polsldcli organizacji^ .̂ Obowiązująca na tych terenach ustawa 
biblioteczna umożliwiła gromadzenie w bibliotekach publicznych księgozbiorów 
w językach mniejszości narodowych. Po II wojnie światowej mniejszość polska 
korzystała z polsldch książek znajdująq^ch się w bibliotekach publicznych, głów
nie w powiatach karwińskim i frydecko-misteckim^^.

W roku 1969 na mocy uchwały Prezydium Rady Narodowej w Ostrawie, Bi
blioteka Powiatowa w Karwinie uzyskała status okręgowego ośrodka metodycz
nego dla literatury polskiej. W 1974 r. powstał przy tej bibliotece Oddział Litera
tur Narodowych, a w nim oddział literatury polskiej, który objął opieką meto
dyczną wszystkie polskie oddziały bibliotek publicznych w powiatach Karwina 
i Frydek-Mistek. Pomoc obejmowała uzupełnianie księgozbiorów, ich katalogo
wanie, przygotowanie materiałów metodycznych do pracy kulturalno-oświato
wej, prowadzenie kursów i szkoleń obejmujących problematykę pracy polskich 
oddziałów. Od swego powstania do chwili obecnej oddział ten pełni rolę central
nej polskiej biblioteki publicznej na Zaolziu. Miałem okazję poznać aktywną 
działalność tego oddziału w czasie pobytu służbowego na tym terenie i przekonać 
się, że działające tam oddziały polskie pragną blisko współpracować z biblioteka
mi publicznymi w Polsce.

Do zasadniczych zmian dochodzi po 1990 г., kiedy biblioteki publiczne przeszły 
pod opiekę samorządów. Zrezygnowano wówczas z centralnego finansowania bi
bliotek, a obowiązki prowadzenia bibliotek przeszfy na samorządy gminne i miej
skie. Według danych za 1999 r. na terenie Zaolzia działa 29 polskich placówek bi
bliotecznych prowadzących 53 polskie oddziały. Dysponują one księgozbiorem li
czącym blisko 150 tys. woluminów, a korzysta z nich około 5 tys. czytelników^ .̂

Większość gminnych bibliotek Zaolzia nie posiada osobowości prawnej i pod
lega gminnym ośrodkom kultury lub bezpośrednio samorządom gminnym. Pla
cówki te pracują w niepełnym wymiarze godzin i są prowadzone głównie przez 
nauczycieli, emerytów, pracowników urzędu gminnego lub przez osoby, które łą
czą funkcje bibliotekarza oddziału czeskiego i polskiego^^.

W większych gminach, pomimo że placówka nie posiada osobowości prawnej, 
bibliotekę prowadzi bibliotekarz z przygotowaniem fachowym, a placówla pracu
ją w szerszym wymiarze czasu pracy, część placówek wyposażona jest w sprzęt 
komputerowy.

Biblioteki miejskie są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi. Ich obsa
da kadrowa jest wieloosobowa i składa się z bibliotekarzy-profesjonalistow. Bi
blioteki te są dobrze wyposażone spełniając funkcję nowoczesnego ośrodka in- 
formaqi. W kilku miastach, gdzie polska grupa narodowa nie jest już tak liczna, 
polskie oddziały funkcjonują tylko jako wypożyczalnie.

Zasada jest taka, że wielkość polskiego oddziału bibliotecznego zale:^ od 
struktury szkolnictwa polskiego w danej miejscowości, a także liczebności pol
skiej ^upy narodowej: im większa szkoła i wyższy stopień nauczania, tym lepiej 
pracująca placówka biblioteczna. W ostatnim dziesięcioleciu biblioteki notują 
także zwiększone zainteresowanie zbiorami polskimi wśród czytelników spoza

J. Wróblewski: Książka polska na Zaolziu. „Por. Bibl.” 1991 nr 6 s. 3-8.
^  Np. w 1980 r. w powiecie Fiydek Mistek działało 5 bibliotek środowiskowych prowadzących ra

zem 35 polsldch oddziałów. Zasoby księgozbiorów polskich wynosity 61544 woluminów, a oddziały te 
zanotowały ogółem 97 528 wypo:g^czeń. W powiecie Karwina pracowało 11 samodzielnych bibliotek 
posiadających 43 polskie odziały. Posiadaty one łącznie 138 124 woluminy, korzystało z ich usług 
3851 zarejestrowanych C2ytelników, a liczba wypożyczeń wynosiła 167 526 (dane z informacji Re
gionalni l6iihovna КагЛпё z dnia 25 marca 2000 r.).

Dane z informacji Regionalni Knihovna Karvin6 z dnia 25 marca 2000 r.
Tak jest w miejscowościach: Milików, Korzyszyska, Dolna Łomna, Tr^deż, Bukowiec, Piosek.



polskiej grupy narodowej. Bliskość granicy oraz poszerzenie kontaktów kultural
nych i gospodarc^ch międ^ obu państwami zwiększyły w znacznym stopniu za
interesowania Czechów życiem kulturalnym, społecznym i gospodarczym Polski.

Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie dalej służy po
mocą metodyczną polskim oddziałom bibliotek publicznych na Zaolziu współ
pracując z siecią polskich szkół i wszystkimi organizacjami i instytucjami kultu
ralno-oświatowymi działającymi na tym terenie. Częstą formą dokształcania bi
bliotekarzy są warsztaty biblioteczne, jednak dla bibliotekarzy polskich oddzia
łów z przygotowaniem fachowym b a rto  przydatne bj/łyby staże w polskich bi
bliotekach, w czasie których mogliby zapoznać się m.in. z polską terminologią 
z zakresu bibliotekarstwa. Bliższą współpracę z polskimi bibliotekami publiczny
mi na Zaolziu nawiąże Biblioteka Śląska w Katowicach.

Niektóre wojewódzkie biblioteki legitymują się znaczącym, bezpośrednim 
wkładem w obsługę czytelniczą polskich grup mniejszościowych, zatrudnionych 
w formach zorganizowanych na terenach przygranicznych -  głównie w Niem
czech, Czechach, Słowacji. Na te tereny dostarczane były komplety wymierme 
książek i czasopism. Obecny ruch bezwizowy między tymi krajami usunął istnie
jącą wcześniej izolację środowisk polonijnych, a tym samym osłabił potrzebę rea
lizowania obsługi biMiotecznej w dawnej formie.

3.8. OPRACOWANIE IEWTOENCJA ZBIORÓW

3.8.1. Opracowanie
Opracowanie zbiorów należy do jednej z podstawowych czynności bibliote

karskich, na którą składają się: rejestracja nabytków, inwentaryzacja, katalogo
wanie, klasyfikowanie.

Opracowanie nowości wydawniczych, wprowadzanych do bibliotek publicz
nych zawsze było przedmiotem szczególnego zainteresowania bibliotekarzy. Za
interesowanie to wynikało z dwóch zasadniczych przyczyn: trudności niektórych 
bibliotekarzy, szczególnie w małych bibliotekach, w prawidłowym opracowaniu, 
konieczności maksymalnego skrócenia czasu od zakupu książki do momentu jej 
udostępnienia czytelnikowi. W wielu bibliotekach lansowano nawet takie hasło: 
nowość wydawnicza -  nowością czytelniczą. Aby hasło to mogło być wprowadzo
ne w życie, należało pozyskiwać nowości już opracowane, albo opracowywać na
tychmiast we własnym zakresie, W niektórych województwach prowadzony był, 
na zasadzie porozumienia między wojewódzką biblioteką publiczną a zarządami 
gmin, centralny zakup nowości wydawniczych -  co zostało omówione w rozdzia
le o gromadzeniu zbiorów. Ta forma zakupu była o tyle korzystna, że biblioteki 
otrzymywały z województwa książki już opracowane, wyposażone w kieszonki, 
karty książla, a nawet karty katalogowe.

Pomoc wojewódzkich bibliotek publicznych w opracowaniu zbiorów w biblio
tekach gminnych jest bardzo oczekiwana, ale tylko niektóre biblioteki ją realizu
ją, Inne ograniczają się do przekazywania tzw, ściągawek, a są nimi wykazy nabyt
ków wojewódzkich bibliotek publicznych, rozsyłane do gmin z symbolami UIvD 
i hasłami przedmiotowymi^^.

W przeszłości biblioteki publiczne prenumerowały karty katalogowe, wydawa
ne w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Od 1951 r. jej nakładem ukazywały się

W. Szymanowski: Pozainstrukcyjne role wojewódzkich bibliotek wobec samorządowych biblio
tek publicznych. W: Jak pomagać bibliotekom? Dylematy czasu przemian. Materiały z konferencji Ce- 
dzyna 18-20 wrzesień 1W4 r. Op. cit. s. 76-82.



rejestracyjne karty katalogowe. Od 1978 r. drukowano je bezpośrednio ze składu 
„Przewodnika Bibliograficznego”. Biblioteka Narodowa wydawała również adno- 
towane karty katalogowe. Te formy pomocy, mające niestety istotny mankament, 
bo były najczęściej spóźnione w stosunku do zakupywanych nowości wydawni
czych, zostały zaniechane. Na to miejsce wprowadzono odpłatne przekazywanie 
bibliotekom publicznych baz danych „Przewodnika Bibliograficznego” na dyskiet
kach, w mutacji kwartalnej. Jednocześnie biblioteki korzystają z baz danych „Prze
wodnika Bibliograficznego”, wydawanych od czterech lat na CD-ROM-ach.

Dużą nadzieję w zakresie szybkiego opracowania nowości wydawniczych wią
zały biblioteki z programem Cataloguing in Publication (CIP) -  Katalogo
wanie w procesie wydawania książek.

Program ten od kilkudziesięciu lat rozwijany jest w wielu krajach świata pod 
patronatem UNESCO i IFLA. Umożliwia przygotowanie wyprzedzającej infor
macji o książce, jej promocję, poprzez sporządzenie opisu bibliograficznego da
nej ^ążk i w momencie jej powstawania w wydawnictwie, a następnie wydruko
wanie tego opisu na każdym egzemplarzu danej publikacji, na odwrocie karty ty
tułowej. Aktualnie program CIP funkcjonuje w kilkudziesięciu krajach. Zgodnie 
z zaleceniami zawartymi w dokumentach CIP za realizację programu w danym 
kraju odpowiada narodowa centrala bibliograficzna.

W Polsce zadanie to przypisane zostało Instytutowi Bibliograficznemu Bibliote
ki Narodowej, który już w latach siedemdziesiątych podjął się próby wprowadzenia 
CIP, jednakże dopiero w połowie lat osiemdziesiątych nawiązał pierwsze kontakty 
z wydawcami i opublikował pierwsze opisy CIP dla książek Wydawnictwa „Naszej 
Księgami”. W 1988 r. wydane zostało zarządzenie nr 9 Ministra Kultury i Sztuld 
w sprawie drukowania opisów katalogowych i adnotacji w wydawnictwach zwartycW ,̂ 
wprowadzające program CIP w Polsce. Instytut Bibliograficzny BN rozpoczął na
wiązywanie bezpośrednich kontaktów z wydawcami i sporządzanie opisów CIP. Jed
najcie nie wszyscy wydawcy rozumieli wówczas ideę CIP, jej znaczenie dla promogi 
swoich książeić. W latach 1988-1996 Inst^ut Bibliograficzny sporządził około 2000 
opisów CIP dla 50 wydawców. Liczba ta jest mała, jednak należy sobie uświadomić, 
że w początkowych latach funkqonowania CIP w USA, Biblioteka Kongresu współ
pracowała tylko z 27 wydawcami, aktualnie jest to ponad 3 tys. firm wydawniczych.

Zmiany zachodzące na światowym rynku wydawniczym powinny dotyczyć tak
że polskich wydawców. Międzynarodowe systemy informacji o publikaqach od
grywają coraz większą rolę w światowej wymianie informacji. Polscy wydawcy po
przez uczestnictwo w systemie CIP włączają się do tej wymiany, a także promują 
polską książkę i rynek wydawniczy. Od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce 
powstają nowe firmy wydawnicze oraz wzrasta liczba wydawanych tytułów ksią
żek. W tej sytuacji niezbędne jest przypomnienie polskim wydawcom programu 
CIP poprzez przedstawienie nowego projektu rozporządzenia.

Poprzez uczestnictwo w programie CIP:
-  wydawca otrzymuje dla swoich książek poprawnie sporządzony opis biblio

graficzny, zgodnie z regułami międzynarodowymi. Opis ten jest czytelny dla spe
cjalistów (bibliotekarzy, księgarzy, wydawców) w kraju i za granicą;

0̂ Dz. Urz. MKiS Nr 4, poz. 15 §1. „1. Opis katalogowy przeznaczony do wydrukowania w wy
dawnictwach zwartych przygotowuje centralnie Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej w War
szawie. 2. Przez określenie „opis bibliograficzny” należy rozumieć zespól danych identyfikujących wy
dawnictwo zwarte, zaopatrzonych w hasło główne, to jest wyraźnie służące do właściwego umieszcze
nia opisu w katalogu alfabetycznym”; § 2. „1. Opis katalogowy sporządzany jest na wniosek wydawcy 
i umieszczany w wydawnictwach zwartych w toku procesu wydawniczego” (W zał. do zarządzenia: 
Zasady tworzenia opisu katalogowego).



-  książka zarejestrowana jest wcześniej w bazie danych Biblioteki Narodowej, 
szybciej zostanie ogłoszona w bieżącej bibliografii narodowej, a informacja o niej 
szybciej dotrze do potencjalnych odbiorców. Wydawca ma prawo zastrzec sobie 
w CIP termin udostępnienia informaqi o konkretnej książce;

-  poprawnie sporządzony opis bibliograficzny wydrukowany w całym nakła
dzie książki znacznie ułatwia pracę księgarzy i innych pośredników w obrocie 
książką w zamawianiu konkretnych tytułów, natomiast w kilku tysiącach biblio
tek publicznych zakupione przez nich książki wraz z opisami CIP zostaną szyb
ciej opracowane i udostępnione czytelnikom;

-  polskie książki trafiające do bibliotek zagranicznych, nie będą musiały cze
kać na speqalistę znającego język polski, ponieważ każdy bibliotekarz, znający 
opis bibliograficzny bez trudu zinterpretuje opis CIP i przejmie go z książki.

Aktualnie opracowano nowe rozporządzenie w sprawie katalogowania w pro
cesie wydawania książek, jednak jego przyjęcie opóźnia się na skutek przeszkód 
natury formalnej. Przeszkoda wynika z braku wyraźnej delegacji ustawowej do 
wydania takiego rozporządzenia.

3.8.2. Ewidencja
Przez ewidencję materiałów bibliotecznych rozumie się zespół czynności ad- 

ministracyjno-bibliotekarskich, których zadaniem jest ujawnianie (wykazywanie) 
zbiorów do celów kontrolnych i statystycznych przez ich rejestrację prowadzoną we
dług określonych lub ustalonych i przyjętych w bibliotece sposobów^^. Ewidencję 
materiałów bibliotecznych prowadzą wszystkie biblioteki, niezależnie od rodzaju 
czy wielkości, natomiast tryb i częstotliwość przeprowadzania kontroli zbiorów 
(skontrum), zależy od ich wielkości i formy udostępniania.

Główny cel, jakim jest przeprowadzenie tej kontroli, powinien być osiągnięty 
przy niezakłóconym lub minimalnie odczuwanym przez użytkowników biblioteki 
zahamowaniu w płynności udostępniania.

Podstawą prawną ustalenia dla bibliotek jednolitych zasad ewidencji materia
łów bibliotecznych, ich wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych 
materiałach było postanowienie w artykule 11 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r.
o bibliotekach^^

Minister Kultuiy i Sztuki wydał zarządzenie w tej sprawie w 1970 г.'̂ З oraz in- 
strukqę w sprawie zasad ewidencji materiałów b i b l i o t e c z n y c h ^ ^  Zarządzenie 
miało wejść w życie z dniem ogłoszenia, ale na wniosek Komisji do spraw Biblio
tek i Informacji Naukowej Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego, Minister Kul
tury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Sekretarzem Polskiej 
Akademii Nauk podjął decyzję w dniu 13 września 1971 r.^ ,̂ w której wyrażona 
została zgoda na przesunięcie do dnia 31 grudnia 1972 r. wprowadzenia w życie

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wroclaw: Zakład Naród. im. Ossoliń
skich. 1976 s. 124.

72 Dz. U .N rl2,poz. 63.
Zarządzenie Ministra Kultuiy i Sztuki z dnia 15 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad ewidenqi ma

teriałów bibliotecznych, ich wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach 
(Mon. Pol. Nr 20, poz. 245).

74 Instrukcja Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad ewidenqi mate
riałów bibliotecznych (Dz. Urz. Min. Kult. i Szt. Nr 9, poz. 57).

75 Decyzja ta nie była publikowana, rozpowszechniono ją w formie powielonej, jej tekst znajduje 
się w Zbiorze przepisów prawnych dla bibliotek publicznych oprać, przez L. B ilińskiego, E. G ruber- 
ską, K. Podhorskiego. Warszawa; SBP 1974, s. 298 (tekst decyzji na s. 110).



instrukcji w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. Powodem prze
sunięcia terminu wejścia w życie tej instrukcji byJo zbyt późne jej rozpowszech
nienie, a także trudności organizacyjne i kadrowe w przeprowadzeniu ewidencji.

Z uwagi na to, że ewidencja materiałów bibliotecznych musiała uwzględniać 
aktualne przepisy Ministra Finansów, dotyczące ogólnych zasad rachunkowości 
jednostek uspołecznionych, jej przepisy odnoszące się do tych kwestii, powinny 
ulegać weryfikacji.

Były to kolejne zarządzenia Ministra Finansów w sprawie ogólnych zasad ra
chunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej: z dnia 23 listopada 1972 
z dnia 16 listopada 1983

Nie tylko zmiany w zasadach rachunkowości, ale także inne, już treściowo 
przestarzałe przepisy instrukcji, spowodować musiały jej nowe opracowanie.

Tekst instrukcji z 1970 r. zastąpiła Instrukcja Nr 1 Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 15 maja 1984 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, ich 
wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach^^.

Od 1990 r. w wyniku transformacji społeczno-ustrojowej nastąpiły zasadnicze 
zmiany w przepisach finansowych, których wyrazem była ustawa z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości^ .̂ W tym czasie w wielu dużych bibliotekach bardzo zaa
wansowane byfy prace nad komputeryzagą procesów bibliotecznych, do których 
chciano dołączyć także pracochlormą ewidenqe materiałów bibliotecznych.

Wejście w życie ustawy z dnia 28 czerwca 1997 r. o b i b l i o t e k a c h ^ ^  nadało spra
wie ewidencji materiałów bibliotecznych irmy kształt prawny -  formę rozporzą
dzenia. W związku tym należało odejść od zasady szczegółowego instruowania 
o sprawach ewidencji i nadania przepisom na ten temat innej redakqi, właściwej 
dla aktu prawnego rangi rozporządzenia.

W związku z tym wydane zostało rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzic
twa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów 
bibliotecznych, które zastąpiło od dnia wejścia w życie, czyli od 1 stycznia 2000 r., 
instrukcję nr 1 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 maja 1984 r., która już od dłuż
szego czasu wykazywała znaczne odstępstwa od dzisiejszych wymogów meryto
rycznych i lecislacyinych. Nawet sama jei forma iako „instrukcja” była wadliwa 
pod względem prawnym.

Wiele nowych rozstrzygnięć natury finansowej w kwestiach dotyczących ewi
dencji i wyceny, wprowadziła ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo- 
ści^l, które musiały być uwzględnione w rozporządzeniu.

Rozporządzenie nie burzy dawniej ustalonych zasad dotyczących częstotliwo
ści przeprowadzania skontrum, a więc:

-  skontrum materiałów, do których czytelnicy mają wolny dostęp, przeprowa
dza się co najmniej raz na 5 lat;

-  w bibliotekach o innym systemie udostępniania, w których zbiory nie prze
kraczają 100 tys. jednostek ewidencyjnych, skontrum powirmo być przeprowadzo
ne co najmniej raz na 10 lat; skontrum można także przeprowadzać częściami;

-  w bibliotekach, w których zbiory przekraczają 100 tys. jednostek ewidencyj
nych prowadzi się kontrolę materiałów w sposób ciągły.

76 Mon. Pol. Nr 56, poz. 300.
77 Mon. Pol. Nr 40, poz. 233.
78 Dz. Urz. MKiS Nr 7, poz. 34.
79 Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
80 Dz. U. Nr 85, poz. 539 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668.
81 Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).



sprawą najważniejszą w rozporządzeniu jest zapis wprowadzający możliwość 
ewidencji zbiorów w systemie komputerowym. Na taką regulację prawną czeka
ło wiele dużych bibliotek, już w pełni skomputeryzowanych. Rozporządzenie 
przewiduje ewidencję materiałów prowadzoną przy użyciu programów kompute
rowych, jednak powinna ona zapewnić, zgodnie z postanowieniem § 21:

1) zapisanie danych właściwych dla sumarycznej i szczegółowej ewidencji,
2) przetwarzanie i dostęp do tych danych zgodnie z potrzebami biblioteki 

i wymogami wynikającymi z przepisami o ewidencji materiałów,
3) wydruk całości lub wskazanych partii danych dla celów tworzenia ksiąg in

wentarzowych lub wynikających z innych potrzeb biblioteki.

З.8.2.1. Ochrona i konserwacja zbiorów

Pojęcie ochrona zbiorów jest bardzo szerokie, ale najczęściej wiążemy je je
szcze z konserwacją, co wzbogaca program działań biblioteki zmierzający do za
chowania zgromadzonego w jej zbiorach dziedzictwa narodowego.

Według Barbary D r e w n i e w s k i e j - I d z i a k ^ ^  y y  ochronie i konserwacji zbiorów 
mieszczą się zagadnienia związane z:

-  profilaktyką, czyli zespołem działań ograniczającym szkodliwy wpływ czyn
ników powodujących destrukcję zbiorów,

-  konserwacją, czyli zespołem działań przedłużających wytrzymałość materia
łów oraz hamujących przebieg procesów destrukcji (dezynfekcję, odkwaszanie 
i wzmacnianie struktury papieru, liofilizację),

-  restauracją, czyli zespołem działań przywracających lub odtwarzających 
wartości artystyczne i estetyczne dokumentom bibliotecznym o wartości zabytko
wej lub unikatowej,

-  zabezpieczeniem, czyli utrwaleniem treści i obrazu poprzez przenoszenie na 
inny nośnik (mikroformy, CD-ROM, reprinty, makiety, faksymile).

Ograniczając się do problematyki zabezpieczania, należy stwierdzić, że tylko 
w nielicznych bibliotekach publicznych znajdują się pracownie konserwacji, z róż
nym zresztą wyposażeniem. Przeprowadzone w 1998 r. przez Komisję Ochrony 
i Konserwacji Zbiorów przy ZG SBP badania potwierdziły funkcjonowanie taldch 
pracowni tylko w sześciu następujących bibliotekach publicznych: Bibliotece Ślą
skiej w Katowicach, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopa- 
cińskiego w Lublinie, Wojewódzlaej Bibliotece Publicznej im. E. Smolki w Opo
lu, Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie, Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu oraz Bibliotece 
Publicznej m.st.Warszawy.

Przedmiotem kolejnych badań Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów przy 
ZG SBP było poznanie konkretnych programów zabezpieczenia zbiorów biblio
tecznych, uzyskanie informacji dotyczącej liczby posiadanych już zbiorów mikro
filmowych i stanu zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i środld do realizacji tych pro
gramów.

Ważnym aktem prawnym w zakresie ochrony zbiorów bibliotecznych jest roz
porządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie wyka-

D rew niew ska-Idziak: Wojewódzkie centrum reprograficzne w wojewódzkiej bibliotece pu
blicznej. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z Ogólnopol
skiej Konferencji nt. „ Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administrac^nym -  
zarządzanie, funkcje, standardy”. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r Warszawa: Wydaw. SBP, 1999 s. 128-135. 
Propozycje i Materiały.
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zu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organi
zacji tego zasobu oraz zasad jego szczególnej ochrony^^.

Koncepcja Narodowego Zasobu Bibliotecznego nie jest nowa, bowiem już 17 
czerwca 1977 r. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Za
kładu im. Ossolińskich wystąpiły z inicjatywą utworzenia Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego, który byłby powiązany z krajowym systemem informacji i uwzględ
niałby dziedzinową specjalizację zbiorów oraz problemy ochrony zasobów biblio
tecznych. Jak wiadomo krajowy system informacji nigdy nie został zbudowany, 
a problem specjalizacji zbiorów stanowi treść odrębnego rozporządzenia.

Bliska współpraca wymienionych trzech bibliotek w realizacji koncepcji Naro
dowego Zasobu Bibliotecznego zaowocowała zorganizowaniem dwóch bardzo 
ważnych wystaw. Pierwsza pt. „Skarby Kultury Narodowej” -  przygotowana w ra
mach prac NZB czynna była w okresie maj-czerwiec 1978 r. w Warszawie, Kra
kowie i Wrocławiu, druga pt. „Literatura polska w autografach. Od średniowie
cza do neoromantyzmu ze zbiorów Bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Ossoli
neum” -  zorganizowana została w 1981 r. Przy okazji drugiej wystawy przedsta
wione zostały, w zestawieniu liczbowym, informacje o zbiorach tych największych 
trzech polskich książnic^.

Celem rozporządzenia Ministra Kul
tury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. 
w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, 
których zbiory tworzą narodowy zasób bi
blioteczny, określenia organizacji tego za
sobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej 
ochrony, dla którego delegaqe daje art.
6 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
0 bibliotekach, jest stworzenie optymal
nych warunków dla gromadzenia oraz 
zachowania kompletu publikowanych
1 rękopiśmiennych dokumentów powsta
łych w Polsce w ciągu jej dziejów, a także 
powstałych poza Polską, ale treściowo 
lub formalnie z nią związanych.

Narodowy Zasób Biblioteczny obej
muje podstawowy zbiór dokumentów 
wytworzonych przez Polaków, a także 
autorów obcych, których prace dotyczą 
Polski, przechowywanych w bibliote
kach polskich oraz materiałów o takich 
dokumentach znajdujących się w biblio
tekach za granicą.

Jego zadaniem jest m.in. prowadzenie kompleksowej dokumentacji zbiorów, 
zorganizowanie systemu informacji o nich, a także zintensyfikowanie profilakty
ki, konserwacji i ochrony tych zbiorów.

Szczególna ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego polega na:
• sporządzaniu planu ochrony zasobów,
• zabezpieczeniu przed zniszczeniem w schronach, budowlach ochronnych w obrę

bie jednostki organizacyjnej oraz na zorganizowaniu odpowiedniej ochrony.

U f

*< <>**#

^   ^
/  A  . . / i . , ' , , , .

-

Katalog wystawy zorganizowanej w 1981 r. w BN

83 Dz. U. Nr 146, poz. 955.
^  Literatura polska w autografach. Od średniowiecza do neoromantyzmu ze zbiorów Bibliotek Na

rodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum. Katalog wystawy. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1981 s. 55.



ograniczeniu udostępniania zasobu wyłącznie do celów naukowych i ekspozy
cyjnych innym bibliotekom lub instytucjom zapewniającym właściwe warunki 
ich zabezpieczenia,
utrwalaniu zasobu na innych nośnikach.

W celu współdziałania w ramach 
przedsięwzięć związanych z organizaq‘ą 
NZB Minister Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego powołuje, na okres czterolet
niej kadencji. Radę do Spraw Narodowe
go Zasobu Bibliotecznego, której prze
wodniczącym jest dyrektor Biblioteki Na
rodowej, W skład Rady wchodzą po jed
nym przedstawicielu: Biblioteki Narodo
wej, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki 
Zakładu Narodowego im.Ossolińskich, 
Krajowej Rady Bibliotecznej, Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministra Edukacji Narodowej, Minister
stwa Nauki -  Komitetu Badań Nauko
wych, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań
stwowych.

Rada działa na podstawie uchwalone
go przez siebie regulaminu, zatwierdzo
nego przez Ministra Kultury i Dziedzic
twa Narodowego.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naro
dowego Zasobu Bibliotecznego, na którym 

uchwalono regulamin Rady odbyło 26 kwietnia 1999 r. w Bibliotece Narodowej. Do 
zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączeniu ich zbiorów do 
NZB oraz przedstawianie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego propo
zycji dotyczących zatwierdzania tych wniosków,

2) opiniowanie systemu informacji o zasobie,
3) opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczącego zasobu.
W Narodowym Zasobie Bibliotecznym uczestniczą biblioteki różnych sieci bi

bliotecznych, posiadające zbiory kwalifikujące się do włączenia do NZB. Do 
NZB mogą być włączone również te biblioteki, których tylko część zbiorów ma 
wartość Iwalifikującą je do objęcia Narodowym Zasobem Bibliotecznym.

Przy typowaniu bibliotek do uczestnictwa w NZB brano pod uwagę następu
jące kryteria:

-  biblioteki posiadające obowiązek archiwizowania całej polskiej produkcji 
wydawniczej (otrzymywanej w ramach egzemplarza obowiązkowego),

-  bibliotela centralne (zwane obecnie wiodącymi), dziedzinowe, realizujące 
zasady specjalizacji w gromadzeniu materiałów bibUotecznych),

-  biblioteki naukowe oraz inne, posiadające zbiory stanowiące przedmiot za
interesowania w tworzeniu NZB.

Do Narodowego Zasobu Bibliotecznego weszło 55 bibliotek, a w tym Biblio
teka Narodowa oraz trzynaście bibliotek publicznych:

1. Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy
2. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
3. Biblioteka Śląska w Katowicach



4. Książnica Cieszyńska
5. Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie
6. Wojewódzka Biblioteka i Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika 

w Toruniu
7. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu
8. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
9. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. J.Conrada-Korzeniowskiego 

w Gdańsku
10. Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku
11. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
12. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Zielonej Górze
13. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
Ochrona i konserwacja zbiorów jest problemem, który jeszcze przez wiele lat 

nie zostanie rozwiązany. Generalnie bibliotekom brakuje środków na alarmy an- 
tywlamaniowe, zabezpieczenie książek paskami magnetycznymi czy foliami sa
moprzylepnymi, chociaż ten ostatni zabieg ma także wielu oponentów. W biblio
tekach posiadających unikatowe zbiory, magazyny mają zabezpieczenia antywla- 
maniowe i przeciwpożarowe (np. w WiMBP w Bydgoszczy). Bardzo rzadko zbio
ry i sprzęt (komputery, kserokopiarki itp.) są ubezpieczone. Z uwagi na szczup
łość budżetów biblioteki nie stać na ubezpieczenie zbiorów oraz zabezpieczenie 
lokali przed kradzieżą^^.

W niektórych bibliotekach podjęto dezynfekcje cennych zbiorów, korzystając 
z odpowiednich urządzeń znajdujących się w różnych instytucjach (np. w Białym
stoku wykorzystuje się w tym celu urządzenia w miejscowym Herbapolu). 
W byłym woj. rzeszowskim w 1995 r. poddano zabiegom dezynfekcyjnym w ko
morze próżniowej Laboratorium Konserwaqi Archiwum Głównego w Krakowie 
wszystkie stare druki oraz książki XIX-wieczne. Wykonana została ekspertyza na 
obecność bakterii w zbiorach oraz trzykrotna dezynfekcja sterinolem szaf, 
w których przechowywane są zbiory.

Dawna WiMBP w Zamościu zbiory zniszczone przekazała do pełnej konser
wacji w Warszawie i Lublinie. Przeprowadzono oczyszczanie mechaniczne, kąpie
le, dezynfekcję. Wzmocniono strukturę grzbietową, uzupełniono ubytki, monto
wano nowe okładki. Każdy obiekt otrzymał pudła konserwatorskie oraz pełną 
dokumentację opisową i fotograficzną.

W bibliotekach publicznych, podobnie jak i w innych bibliotekach, najwięk
szym problemem jest ratowanie publikacji XIX i XX-wiecznych, wydanych na 
kwaśnym papierze.

Zły i ciągle pogarszający się stan XIX i XX-wiecznych zbiorów bibliotecznych 
i archiwalnych z powodu ich zakwaszenia, stał się od szeregu lat przedmiotem za
interesowań środowisk naukowych, a także określonych działań centralnych 
władz administracyjnych.

Książki i dokumenty wykonane na kwaśnym papierze ulegają w ciągu 80 do 
100 lat całkowitemu zniszczeniu.

W sprawozdaniu Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kształcenia i Środków Prze
kazu z prac nad Zieloną Księgą podkreślono, że „biblioteki powirmy również roz
wiązywać specjalne problemy związane z konserwacją materiałów, takie jak po-

L. B iliński: ProWewy konserwacji zbiorów bibliotek publicznych. W; Zabezpieczenie i ochrona 
zbiorów bibliotecznych. Materiały z konferencji zorganizowaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
i Książnicę Miqską im. M. Kopernika w Toruniu w dniach 20-21 kwietnia 1994 r. Toruń: Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna i Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1995 s. 24-29.



trzeba stosowania papieru bezkwasowego oraz długookresowa ochrona doku
mentów zarejestrowanych różną techniką i w różnych okresach wraz z zapewnie
niem możliwości stałego ich wykorzystania”^̂ .

Ratowanie kwaśnego papieru przed destrukcją polega na neutralizacji zawar
tego w nim kwasu. Talam procesem powinno się objąć wielomilionowe zbiory bi
blioteczne i archiwalne. Według obliczeń prof. Bronisława Zyski są to 30-milio- 
nowe zbiory polskich bibliotek. Przeliczając zbiory archiwalne na woluminy, na
leżałoby do tej liczby dodać ponad 10 min wol. zasobów archiwalnych.

Opracowany w maju 1997 r. memoriał „O potrzebie ratowania dziedzictwa 
kultuiy polskiej w zbiorach bibliotecznych i archiwalnych XIX i XX wieku”, skie
rowany do władz rządowych postulował stworzenie programu badawczego na ten 
temat. Zwrócono w nim uwagę na konieczność przygotowania wyspecjalizowanej 
kadiy. Kształceniu specjalistów towarzyszyć powinno prowadzenie długofalo
wych projektów badawczych w kooperacji z partnerami z krajów zaawansowa
nych w prowadzeniu badań dotyczących ratowania zbiorów bibliotecznych.

Dla aktywizacji działań na rzecz ratowania XIX i XX-wiecznych zbiorów po
wołano Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zasobów Archiwalnych i Bibliotecz
nych. Bliską współpracę w tworzeniu programu odkwaszania zbiorów nawiązały 
przed kilku laty następujące instytucje: BibUoteka Narodowa w Warszawie, 
Biblioteka Jagiellońska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz Środo
wiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Problem zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych ma dwa 
aspekty: odkwaszanie istniejących zbiorów i wprowadzenie możliwie jak najszyb
ciej trwałego papieru do produkcji dokumentów i wydawnictw przeznaczonych 
do wieczystego archiwizowania.

Równolegle z odkwaszaniem papieru powinny być realizowane działania 
ograniczające d o p ^  kwaśnego papieru jako nośnika informacji, zastąpienie go 
papierem trwałym^ .̂

W dniu 17 listopada 1999 r. Rada Ministrów zaakceptowała program ratowa
nia zbiorów archiwalnych i bibliotecznych zakładający realizację następujących 
celów^ :̂

-  pełne i kompletne określenie zakresu zagrożeń, z wyselekcjonowaniem 
zbiorów bibliotecznych i archiwalnych według stopnia zagrożenia -  w układzie 
geograficznym i administracyjnym kraju;

-  podjęcie stosownych działań prewenqjnych, ograniczających, a nawet, 
w niektórych przypadkach, wykluczających dopływ materiałów zakwaszonych do 
zbiorów;

-  stworzenie sieci instalaqi masowego odkwaszania i wzmacniania dziewięt
nastowiecznego i dwudziestowiecznego papieru nietrwałego, współdziałającej 
z urządzeniami do masowego mikrofilmowania zbiorów zagrożonych.

Realizaqa przewidzianych programem działań zakłada:
-  określenie kompetencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w procesie koordynacji prac;

^  Rola bibliotek we współczesnym świecie. Sprawozdanie Komiki ds. Kultury, Młodzieży, Kształce
nia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą. Op. cit.

B iliński: Trwały papier -  nadzieja na zachowanie dziedzictwa narodowego. „Wydawca” 1999
nr 4.

88 Ustalenia Rady Ministrów, przyjęte w dniu 17 listopada 1999 r. cytuję z następującego źródła: 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Centrum Informacyjne Rządu. Archiwalne komunikaty Rady 
Ministrów, http://www.kprm.gov.pl/bprz/komunikaty

http://www.kprm.gov.pl/bprz/komunikaty


-  współdziałanie najważniejszycłi w kraju instytucji odpowiedzialnycli za prze- 
cłiowywanie zasobów dziedzictwa polskiej kultury;

-  powierzenie Bibliotece Narodowej -  zgodnie z obowiązującym systemem 
prawno-administracyjnym w Polsce -  bezpośredniej odpowiedzialności za wyko
nanie działań programowych.

W praktyce oznacza to pilne wprowadzenie rozwiązań prawnych (ustawa sej
mowa), dotyczących zasad stosowania papieru trwałego. Podjęcie tych prac jest 
również zgodne z dostosowaniem uregulowań w tej dziedzinie do stanu prawne
go obowiązującego w krajach Unii Europejskiej. Wielkość zasobów bibliotecz
nych i archiwalnych oraz skala problemów towarzyszących nadrzędnemu celowi 
programu upoważnia do wieloletniego monitorowania realizacji ustawy. Szybkie 
wprowadzenie uregulowań legislacyjnych doprowadzi do wymiernych oszczędno
ści, wynikających ze znaczącego ograniczenia dopływu książek i dokumentów wy
drukowanych na zakwaszonym papierze.

Koszty realizacji programu przekraczają 80 min zł. Z budżetu państwa będą 
finansowane badania technologiczne, wdrożenie produkcji papieru archiwalnego 
oraz utworzenie sieci instalacji do odkwaszania i wzmacniania papieru w połącze
niu z procedurą mikrofilmowania zbiorów. Umożliwi to odkwaszenie około 1/6 
zbiorów, określonych obecnie jako zagrożone. Przewiduje się, że pozostała część 
zbiorów zostanie odkwaszona w wyniku działalności komercyjnej, co ograniczy 
wykorzystywanie środków budżetowych państwa. Przewiduje się też korzystanie 
z funduszów międzynarodowych programów badawczych. Obok odkwaszania na 
plan pierwszy wysuwa się problem stosowania na szerszą skalę trwałego papieru.

Robert W. Farsę i Jean J.Whifiin opracowali dla Sekcji Konserwacji IFLA pu
blikację pt. Ochrona dziedzictwa naszych dokumentów a trwały papie^^, w której 
znajdujemy najważniejsze definicje i informacje dotyczące trwałego papieru oraz 
jego norm międzynarodowych.

Na wstępie tego opracowania autorzy stwierdzają, że koszty ochrony zbiorów 
przez mikrografię, przenoszenie na dyski optyczne, digitalizaqę, odkwaszanie czy 
jakiekolwiek działania konserwatorskie, które należałoby podjąć w celu ratowa
nia większości dziedzictwa kulturowego i naukowego ostatnich 150 lat, pozosta
ją poza zasięgiem możliwości finansowych nawet największych na świecie biblio
tek narodowych i naukowych. Stąd potrzeba promocji trwałego papieru ma jak 
największe uzasadnienie. Na pytanie: czym jest trwały papier -  autorzy odpowia
dają, że jest nim taki papier, który spełnia specjalne wymagania dotyczące stabil
ności na przestrzeni długiego okresu czasu, a określenie trwały dotyczy zarówno 
właściwości chemicznych, jak i fizycznych papieru, gwaran
tujących długi czas uż^kowania i umożliwiających ponowne 
jego wykorzystanie.

Publikacje wydane na papierze spełniającym wymagania 
ISO:1994 mają prawo do używania odpowiedniego oznako
wania, a znakiem tym jest symbol matematyczny oznaczają- 
cy nieskończoność wpisany w okrąg, pod którym znajduje 
się numer międzynarodowej normy.

Zamiast symbolu możliwe jest także stosowanie odpowiedniego sformułowa
nia, np.: „Papier ten spełnia wymagania NORMY ISO 9706:1994 -  Informacja 
i dokumentacja -  Papier na dokumenty -  Wymagania w zakresie trwałości”.

R. W. Farse, J. J. W hifiin: Ochrona dziedzictwa naszych dokumentów a trwały papier. War
szawa: Biblioteka Narodowa 1998 s. 11.



w  szeregu krajów istnieją przepisy prawne dotyczące stosowania papieru 
trwałego do określonych typów wydawnictw.

W dziedzinie legislacji najdalej poszły Stany Zjednoczone, uchwalając w 1990 r. 
ustawę określającą ogólnokrajową politykę w sprawie papieru trwałego. Ustawę 
tę podpisał Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki George Bush.

W warunkach polskich do najważniejszych przedsięwzięć należeć będzie rato
wanie najcenniejszych i najbardziej zagrożonych zbiorów bibliotecznych i archi
walnych XIX i ЮС-wiecznych. Opracowany został projekt Wieloletniego Progra
mu Rządowego na lata 2000-2008, obejmujący kompleks działań niezbędnych dla 
przeciwdziałania zagrożonych zbiorów^O,

Program ten jest zbieżny z zaleceniami wspomnianej już międzynarodowej 
komisji, aby państwa członkowskie zapewniły narodowe finansowanie progra
mów digitalizacji i ochrony swych zbiorów w celu zachowania dziedzictwa kultu
rowego dla przyszłych pokoleń w postaci, która uczyni je dostępnymi dla jak naj
większej liczby ludzi; dzięki wspólnym standardom, zbiory te będą dostępne 
w postaci, która umożliwi korzystanie z nich również za granicą^l.

3.8.2.2. Selekcja zbiorów

W bibliotekach publicznych selekqa warunkuje raqonalne gromadzenie zbio
rów -  bez systematycznej selekqi, zwłaszcza w małych i średnich bibliotekach, nie 
można raqonalnie realizować zakupów nowości, organizować udostępniania, zwła
szcza przy wolnym dostępie do półek. Biblioteki publiczne różnią się tym od innych 
bibliotek, że powinny posiadać feięgozbiór żywy, ciągle uzupełniany najnowszymi na
bytkami, a archiwizowanie zbiorów powinno ograniczać się do materiałów związanych 
z regionem 92. Zgodzić się trzeba z opinią J. Wojciechowskiego, że procesy usuwania 
zbiorów uchodzą za trudniejsze niż gromadzenie, chociaż źródła tych przeświadczeń 
mają charakter pozameIytOIyczny^З. W historii powojennego bibliotekarstwa słowo 
„selekcga” nie zawsze kojarzyło się z pożądanym, z merytorycznego punktu widzenia, 
usuwaniem książek. Obecne pokolenie bibliotekar:^ pamięta tylko z literatury fakty 
usuwania książek z bibliotek je(fynie na podstawie politycznych kryteriów.

Takim przykładem mogą %ć Wykazy książek podlegających niezwłocznemu 
wycofaniu^^, wydane w druku poufnym z dnia 1 października 1951 r. przez Cen
tralny Zarząd Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki. Znalazły się w nim tytuły, 
które ze względów politycznych i ideologicznych powinny być usunięte z biblio
tek. Od tej daty bibliotekarze wszelkie prace selekcyjne uzależniali od zaleceń 
odgórnych. Ich samodzielne czynności ograniczały się do usuwania książek zni
szczonych, „zaczytanych”, nie kwalifikujących się do konserwacji.

Selekcja zbiorów „ruszyła” dopiero od drugiej połowy lat sześćdziesiątych, i to 
tylko dlatego, że odbywała się na podstawie centralnie opracowanych wykazów se-

^0L. Biliński -Zagrożenie dla piśmiennictwa narodowego. „Kultura. Wiadomości bieżące. Biule
tyn Ministerstwa Kultury i Sztuki” 1999 nr 2.

^\Rola bibliotek we współczesnym świecie. Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kształce
nia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą.

L. Biliński: Selekqa zbiorów bibliotek publicznych warunkiem racjonalnego gromadzenia. „Bi
bliotekarz” 1995 nr 1 s. 18-24.

^ЗJ. W ojciechow ski: Bibliotekarstwo. Kontynuacje i zmiany. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 1999 s. 34.

^  Do niezwłocznego wycofania zaliczono m.in. wszystkie publikacje J. Piłsudskiego, wybrane 
utwory m.in. następujących autorów: T. Dołęga-Mostowicz, A. Grzymała-Siedlecki, K. Iłłakowiczów- 
na, M. Wańkowicz.



lekcyjnych. Usuwanie na ich podstawie książek zwalniało całkowicie bibliotekarzy 
z odpowiedzialności merytorycznej, a przede wszystkim politycznej, nie trzeba by
ło powoływać żadnych komisji selekcyjnych. Oprócz centralnie wydawanych wyka
zów selekcyjnych przekazywane były w przeszłości zalecenia „niepisane”, dotyczą
ce usuwania z bibliotek określonych książek lub nawet całej spuścizny pisarskiej 
danego autora (jeśli np. ów pisarz wyemigrował z Polski z przyczyn politycznych). 
Były to jednak częściej zalecenia dotyczące nieudostępniania czytelnikom zastrze
żonych książek lub twórczości, niż usuwania na stałe z księgozbiorów tych pozy- 
cjî .̂ Dość często skutek tych zaleceń był odwrotny od zamierzonego, bowiem 
wzrastało ogromne zainteresowanie tymi utworami, dawniej nie zawsze dostrze
ganymi przez czytelników. Zmieniła się jednak forma udostępniania zastrzeżo
nych książek -  na nieoficjalną, poufną. Najwięcej poleceń dotyczących ogranicze
nia lub wyłączenia z udostępniania książek przekazano bibliotekom po roku 1968.

Wieloletnia praktyka nauczyła bibliotekarzy, że mogą uzupełniać zbiory na
wet samodzielnie, natomiast selekcję powinni prowadzić zgodnie z wytycznymi 
centralnymi.

Na centralnie opracowywane wykazy selekcyjne, już teraz według kryteriów 
merytorycznych, bibliotekarze musieli czekać do drugiej połowy lat sześćdziesią
tych. Zeszyt nr 1, zawierający spis książek przestarzałych z literatury społeczno- 
politycznej, popularnonaukowej i innej wydany został w 1967 r. zawierał 2627 po
zycji, w tym przede wszystkim literaturę propagandową z klasyczną już pozycją 
Jak małorolny chłop Stanisław Tamas słuchając swego szwagra Stefana Kowalskie
go znałazł wyjście z trudnego połoźenia^^.

Dezaktualizacja literatury społeczno-politycznej postępowała znacznie szyb
ciej niż w innych dziedzinach, stąd poświęcono jej ta^e  zeszyty nr 3,12 i 14. Ten 
ostatni, wydany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Instytut ICsiążki 
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej był najobszerniejszy, zawierał bowiem 5671 
pozycji. Wzbudził także sporo nieporozumień i krytylcę ze strony niektórych pu
blicystów. Nie polemizowali z nim natomiast autorzy, których książki znalazły się 
w owym zeszycie. Większość z nich wolałaby nie przyznawać się do dawniej „po
pełnianych” dzieł.

Stosunkowo łatwo było wyeliminować przestarzałą literaturę rolniczą (po
święcono jej zeszyty nr 2 i 3), ponieważ jej główny wydawca, wręcz monopolista -  
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne dobrze orientowało się, jakie pozycje 
są już zdezaktualizowane i jakimi nowymi opracowaniami można je zastąpić. 
Znacznie trudniej było skupić w jednym zeszycie zdezaktualizowaną literaturę 
techniczną, wydaną w wielu oficynach (objął ją zeszyt nr 4, uwzględniający 1839 
pozycji).

Problem ograniczonego udostępniania w bibliotekach m.in. takich książek regulowało poufne 
Zarządzenie Nr 120 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1969 r. w sprawie udostępniania w bi
bliotekach niektórych kategorii materiałów bibliotecznych. Zarządzenie to dotyczyło publikacji wy
tworzonych w kraju i za granicą, które były pozbawione debitu komunikacyjnego „albo które nie są 
przeznaczone do rozpowszechniania ze względu na dobro i interes Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej”. Według ramowych wytycznych, stanowiących załącznik do tego zarządzema, „materiały biblio
teczne o treści szkodliwej ze względów politycznych i wychowawczych” mogły być udostępniane tylko: 
organom administracji państwowej i innym państwowym jednostkom organizacyjnym; jednostkom 
gospodarki uspołecznionej; instytucjom naukowo-badawczym, pracownikom nauki i publicystom. 
Udostępnienie tych materiałów było możliwe po przedstawieniu pisemnego wniosku kierownika wy
mienionych jednostek, a w przypadku pracownika naukowego -  dziekana wydziału szkoły wyższej lub 
kierownika placówki naukowo-badawczej (instytutu).

Ksiąacę tę, autorów I. Jatyny i I. Zakrzewskiego wydała „ICsi^a i Wiedza” w 1953 г., a więc 
w okresie „walki z kułactwem i tworzenia socjalistycznych spółdzielni produkqjnych”.



w  przeszłości, kiedy istniały oficyny z wieloletnią tradycją i ukształtowanym 
profilem wydawniczym łatwo było określić pozycje przestarzałe, a ich wyelimino
wanie ze zbiorów bibliotecznych było wspólnym interesem wydawcy i bibliotekarza.

Od 1967 r. do końca lat osiemdziesiątych wydano łącznie 14 zeszytów selek
cyjnych, które były nie tylko dla bibliotek publicznych największymi bestsellera
mi. Prawną osłonę dla wydanych zeszytów przestarzałej literatuiy dawało zarzą
dzenie nr 72 Ministra Kultuiy i Sztuki z dnia 15 czerwca 1 9 6 7 zmieniające za
rządzenie nr 77 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie usuwa
nia i przekazywania druków zbędnych w publicznych bibliotekach powszechnych^^. 
Na podstawie tego zarządzenia można było usuwać książki i przekazywać je na 
makulaturę, bez komisyjnej oceny i uzyskania zgody organu sprawującego 
nadzór nad biblioteką.

Dzięki tym wykazom biblioteki częściowo oczyściły swoje księgozbiory z nie
potrzebnych książek i bez ryzyka mogły przekazać je na makulaturę. Przedtem 
bowiem powszechny był pogląd, że z biblioteki łatwiej jest usunąć bibliotekarza, 
niż książkę. Nie było to, niestety, stwierdzenie bez pokrycia. Sytuacja w przeszło
ści była taka, że przy śladowej selekcji realizowano dość pokaźne zakupy książek 
(pieniędzy wówczas na ten cel nie brakowało), co było możliwe dzięki składowa
niu w najmniej odpowiednich miejscach paczek z książkami niechcianymi. Żywot 
takich książek w wilgotnych piwnicach był krótki i w odpowiednim czasie można 
je było zalwalifikować do usunięcia -  już jako zniszczone.

Z perspektywy ponad dwudziestu lat można stwierdzić, że wydane do 1990 r. 
centralne wykazy książek przestarzałych spełniły wówczas pożyteczną rolę, pozwa
lając wielu bibliotekarzom, i to nie tylko z bibliotek publicznych, pozbyć się książek 
stanowiących bezwartościowy balast. Nie można jednak zapominać o tym, że mia
ły również i negatywne znaczenie -  z psychologicznego punktu widzenia: zwalnia
ły bibliotekarzy z samodzielności w podejmowaniu decyzji w sprawach selekcji^ .̂

We wstępie do ostatniej już centralnej inicjatywy wydawania wykazów se
lekcyjnych w zeszycie nr 14, Jadwiga Kołodziejska słusznie podkreśla, że „Usuwa
nie ^ążek  treściowo zdezaktualizowanych lub nieczytanych jest integralną częścią 
czynności związanych z gromadzeniem i uzupełnianiem zbiorów. Żadna instytu
cja administracyjna lub naukowa nie powinna ingerować w proces gromadzenia 
i usuwania książek z bibliotek. A to dlatego, że tylko bibliotekarze wiedzą (lub 
powinni wiedzieć), jakie są rzeczywiste potrzeby środowiska, w którym działa 
biblioteka, czego oczekują czytelnicy, jakie książki są przez nich poszukiwane, 
a jakie można bez szkody wycofać z księgozbioru”lOO.

W 1990 r. bibliotekarze stanęli przed nową rzeczywistością: indywidualnego 
podejmowania decyzji w sprawie usuwania zdezaktualizowanej lub w ogóle nie 
czytanej literatury. Pomimo braku centralnego sterowania rozmiary selekcji wy
raźnie się zwiększyły. Nowa rzeczywistość społeczno-ustrojowa prawie w sposób

97 Dz. Urz.MKS nr 6, poz. 52.
98 Dz. Urz. MKiS nr 9, poz. 80.
99 Już w 1973 r. zwrócił uwagę na ten fakt Jacek Wojciechowski, stwierdzając: „W rezultacie obaw, 

mitów i licznych nieporozumień, ksigżki najoczywiściej zbędne wciąż zajmują na półkach bezcenne 
miejsce, a każdy bibliotekarz przytoczy długą listę argumentów przeciwko ich usunięciu. Różne bywa
ją wywody, niekiedy wydumane, czasem zaś po trosze uzasadnione. Mimo wszystko uważam, że głów
nie trudności w tej mierze wynikają z oporów natury..., psychologicznej” (J. W ojciechowski: Selek
cja. ,^or. Bibl.” 1973 nr 3 s. 69-73).

Spis książek przestarzałych w bibliotekach publicznych. Literatura społeczno-polityczna i ekono
miczna (oprać. Leokadia Opławska). Warszawa: SBP, 1990 s. 229. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich, Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. Oznaczony jako zeszyt nr 14.



automatyczny wyeliminowała z bibliotek pozyqe, dawniej z przyczyn politycz
nych i ideologicznych, nienaruszalne.

Wielkość selekcji dokonanej w latach 1989-1998 w wybranych województwach 
przedstawia poniższa tabela, opracowana na podstawie analiz opisowych woje
wódzkich bibliotek publicznych.

Selekcja zbiorów w bibliotekach publicznych
Tabela 17

Lp. Województwo Zakup ogółem 
w latach 1975-1998

Selekcja (ubjrtki) 
w latach 1975-98

1 Białystok 2453960 1498954
2 Bielsko-Biała 2532821 410000
3 Bydgoszcz 3371200 1770300
4 Chełm 896420 423453
5 Ciechanów 1033960 384954
6 Częstochowa 2340976 1325630
7 Elbląg 1200632 1013919
8 Gorzów Wlkp 1662778 1166427
9 Jelenia Góra 1932496 826881
10 Koszalin 1851700 1168000
11 Krosno 1620000 709775
12 Leszno 1476333 770779
13 Olsztyn 2572369 1841129
14 Opole 5491432 3684621
15 Ostrołęka 1563673 576367
16 Piła 1706046 739741
17 Poznań 3080551 1729128
18 Siedlce 2284900 1162924
19 Skierniewice 1277600 323923
20 Słupsk 1414653 750000
21 Suwałki 1750341 1259866
22 Tarnobrzeg 1882952 283213
23 Tarnów 2217508 1018195
24 Wałbrzych 2721289 1501517
25 Włocławek 1599093 990181
26 Wrocław 4085427 3308357
27 Zamość 2018032 1056979

Łącznie 58039142 29854084

Z zestawienia powyższego dostrzegamy proporcje pomiędzy wielkością 
zakupów, a rozmiarami selekcji zbiorów.

Bardziej plastycznie zależność tę przedstawia sporządzona na podstawie tych 
danych grafika komputerowa.



^  c f  ^o°



Ocenę przeprowadzanej selekcji charakteryzują wybrane wypowiedzi zespo
łów pracowników bibliotek wojewódzkich:
• \ ^ P  w Katowicach konstatuje, że roczny przyrost bezwzględny księgozbio

rów w okresie po 1990 r. byl dziesięciokrotnie mniejszy niż do 1989 r. włącz
nie, zaś wielkość ubytków dwukrotnie większa.

• Dawna WBP w Suwałkach stwierdziła, że sytuaqa w zakresie selekcji diame
tralnie zmieniła się w 1990 r., kiedy po raz pierwszy ubytki przekroczyły po
nad dwukrotnie wielkość zakupu. Z wjjątkiem 1991 i 1994 r. podobna sytua
cja utrzymuje się do dziś.
Nie można jednak twierdzić, że już w nowej rzeczywistości społeczno-ustrojo- 

wej selekcja zbiorów przebiega bez żadnych przeszkód. Książnica Pomorska 
w Szczecinie sygnalizuje m.in., że niektóre biblioteki spotykają się z niechęcią 
władz samorządowych do przeprowadzania selekcji, głównie tam, gdzie brakuje 
środków na zakup nowości. Nie jest to wcale przypadek odosobniony. Należy 
przypuszczać, że i wśród bibliotekarzy można spotkać osoby wyznające prawo 
dialektyki, dowodzące iż ilość przechodzi w jakość, stąd bardzo niechętnie rozsta
ją się nawet z książkami stanowiącymi oczywistą makulaturę. Troska biblioteka
rzy powinna się skupić na pozyskiwaniu nowości wydawniczych i ochronie tej czę
ści zbiorów, które stanowią cząstkę naszego dziedzictwa narodowego.

Oprócz wycofywania książek w wyniku selekcji, w ostatnich latach spotkaliśmy 
się ze zjawiskiem usuwania z bibliotek całego księgozbioru w przypadku likwida
cji biblioteki lub filii. Z pewnością duża część tych księgozbiorów powinna być 
wyłączona z obiegu czytelniczego na skutek dezaktualizacji, ale zbiory posiadają
ce jeszcze określoną wartość należy w sposób racjonalny zagospodarować. Aby 
ocalić przydatne cz)^elnikom książki z likwidowanych bibliotek. Polskie Towa
rzystwo Bibliologiczne przy współudziale Polskiego Towarzystwa C^telni- 
czego opracowało w tej sprawie następujące wytyczne:

1. Decyzja o likwidacji biblioteki, podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisa
mi prawnymi, powinna określać przeznaczenie jej zbiorów i urządzeń, zapewnia
jące właściwe ich zabezpieczenie i wykorzystanie.

2. Obowiązkiem organizatora biblioteki jest konsultowanie zamiaru jej likwi
dacji z wojewódzką biblioteką publiczną, która sprawuje nadzór mer^oryczny 
nad tą biblioteką.

3. Tiyb i terminarz rozdysponowania księgozbioru ustala organizator, w poro
zumieniu z wojewódzką biblioteką publiczną.

4. Zaleca się, aby do prac związanych z rozdysponowaniem księgozbioru po
wołana została przez organizatora likwidowanej biblioteki komisja, w skład 
której powinni wejść: przedstawiciel organizatora biblioteki, osoba delegowana 
przez wojewódzką bibliotekę publiczną, dyrektor (lub przedstawiciel) likwidowa
nej biblioteki. Komisja może uzupełnić swój skład o przedstawiciela biblioteki, 
która ma ewentualnie przejąć ten księgozbiór.

5. W przypadku likwidacji filii bibliotecznej, jej zbiory należy oddać do dyspo
zycji biblioteki macierzystej, która może decydować o ich przeznaczeniu w poro
zumieniu z organizatorem tej biblioteki i w konsultacji z wojewódzką biblioteką 
publiczną.

6. Komisja, o której mowa w pkt. 4, wnioskuje o zasadach i tiybie przekazania 
księgozbioru, decyzję w tej sprawie podejmuje organizator likwidowanej biblio
teki.

7. Jeżeli księgozbiór przekazany zostanie bibliotece innej niż publiczna, ale 
działającej na terenie tej samej jednostki administracyjnej, to organizator tej bi



blioteki powinien podpisać zobowiązanie, że księgozbiór ten będzie udostępnia
ny mieszkańcom tego terenu w dniach i godzinach dla nich dogodnych.

8. W przypadku jeśli księgozbiór likwidowanej biblioteki zawiera kolekcję zabyt
kowych zbiorów lub nawet pojedyncze egzemplarze wydawnictw rzadkich i szcze
gólnie cennych, wówczas komisja zobowiązana jest przeprowadzić konsultacje na 
ten temat z Biblioteką Narodową lub najbliższą biblioteką, której zbioiy tworzą Na
rodowy Zasób Biblioteczny. Przedmiotem szczególnego zainteresowania komisji 
powinny być wszystkie materiały biblioteczne powstałe przed 8 maja 1945 r.

9. Materiały biblioteczne przeznaczone do przekazania innej bibliotece, 
sprzedaży lub na makulaturę powinny być spisane. W spisie należy uwzględnić 
następujące dane: nazwę i adres biblioteki, miejscowość i datę, nazwę spisu opa
trzonego kolejnym numerem w obrębie roku oraz rubryki zawierające: numer 
porządkowy, numer inwentarzowy, skrócony opis bibliograficzny, numer pozycji 
w księdze ubytków, liczbę egzemplarzy, cenę (wartość).

10. Materiały biblioteczne przeznaczone do sprzedaży należy odpowiednio 
oznakować, tzn. przekreślić znaki własnościowe biblioteki i zamieścić adnotacje 
(stempel) o przeznaczeniu danej książki.

11. Z materiałów bibliotecznych przeznaczonych na makulaturę należy usu
nąć znaki własnościowe bibliotela.

12. Do obowiązku organizatora należy zabezpieczenie dokumentacji likwido
wanej biblioteki i przekazanie jej do miejscowego archiwum oraz kopii tej doku
mentacji do wojewódzkiej biblioteki publicznej, która sprawowała nadzór mery
toryczny nad zlikwidowaną biblioteką.

Postępowanie z księgozbiorami lilwidowanych bibliotek traktowane powinno 
być inaczej, niż przekazywanie w depozyt księgozbioru z jednej biblioteki do dru
giej. Funkcjonujące połączone biblioteki publiczno-szkolne posiadają z reguły 
dwa księgozbiory: księgozbiór biblioteki publicznej i jako depozyt -  księgozbiór 
biblioteki szkolnej. Sytuacja może być odwrotna w przypadku biblioteki szkolno- 
publicznej.



Rozdział 4

CZYTELNICY 
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

4.1. STAN CZYTELNICTWA 
W  ВШиОТЕКАСН PUBUCZNYCH

Problem czytelnictwa w bibliotekach publicznych powinien być przedmiotem 
zainteresowania pracowników nauki różnych dyscyplin, z socjologami włącznie. 
Wynika to z tego, że korzystają z nich czytelnicy o bardzo różnym przekroju spo
łecznym, wiekowym, poziomie wykształcenia, kierujący się bardzo złożonymi mo
tywami kontaktu z książką, czasopismem, a niekiedy tylko chęcią uzyskania infor
macji ściśle utylitarnych, np. o rynku pracy.

Czytelnicy bibliotek publicznych zajmują szczególnie uprzywilejowane miej
sce w badaniach czytelniczych. Na ten temat posiadamy dużo opracowań, a ich 
zaletą jest poprawność naukowa przeprowadzanych badań, wadą, że ich wyniki 
dotyczą okresu, któiy nas już mniej interesuje.

Celem tego rozdziału nie jest przedstawienie wyników badań na temat róż
nych aspektów czytelnictwa powszechnego, a jedynie zapoznanie z kierunkami 
zmian w obrazie statystycznym czytelników bibliotek publicznych, z próbą wyja
śnienia przyczyn rozwoju lub regresu czytelnictwa w tych bibliotekach. Wiedzę na 
ten temat, poza coroczną statystyką GUS, wzbogacają i aktualizują w bardzo du
żym stopniu opinie i oceny zawarte w analizach opisowych działalności bibliotek 
publicznych. Wiele elementów uogólniających nasze obserwacje nad stanem czy
telnictwa w bibliotekach publicznych, dostarczyły analizy opisowe działalności bi
bliotek publicznych za lata 1975-1998. Wykorzystując je w niniejszym opracowa
niu pragniemy wskazać na najważniejsze zmiany, jakie dokonały się w czytelnic
twie w bibliotekach publicznych w 23-letnim okresie. Okres ten wybrano z nastę
pujących powodów: w 1975 r. miała miejsce reorganizacja sieci bibliotecznej; 
zliicwidowano wówczas biblioteki powiatowe, utworzono 49 wojewódzkich biblio
tek publicznych, natomiast pod koniec 1998 r. -  dokonano redukqi bibliotek wo
jewódzkich do 16 i powołano kilkaset bibliotek powiatowych. W 1975 r. wszyst
kie biblioteki publiczne miały status państwowych instytucji kultuiy, natomiast 
w 1998 r. jeszcze tylko wojewódzkie biblioteki publiczne miały taki charakter, aby 
od 1 stycznia 1999 r. wraz z pozostałymi bibliotekami stać się samorządowymi in
stytucjami kultury.

Wymienione przekształcenia organizacyjne miały ogromny wpływ na system 
finansowania i zarządzania bibliotekami. Kondyqa finansowa bibliotek, możli
wości odpowiedniego gromadzenia zbiorów, decydują w dużym stopniu o stanie 
czytelnictwa. Nie trzeba dodawać, że ten ponad dwudziestoletni okres zaznaczył 
się nie tylko zmianą społeczno-ustrojową kraju, ale także rewolucją elektronicz
ną: od telewizji czarno-białej do kolorowej kablowej, poprzez wideo do książki



elektronicznej i Internetu. Niektórzy z tymi zjawiskami łączyli koniec czytelnic
twa książki w jego tradycyjnym kształcie.

Wydaje się jednak, że c^elnicy bibliotek nie podlegają większym zróżnico
waniom ani co do wieku, wykształcenia czy zawodu. O pewnych fluktuacjach 
w obrazie czytelnictwa powszechnego decydują bardziej przyziemne czynniki, jak 
np. poziom zaopatrzenia bibliotek w nowości wydawnicze. Dawna WBP w Płoc
ku podkreśla, że biblioteki publiczne mają swoją publiczność, która długo jeszcze 
korzystać będzie z ich zasobów .̂ Czytelnictwo w bibliotekach publicznych jest 
specyficznym zjawiskiem, nie mającym większych analogii z czytelnictwem w bi
bliotekach szkolnych czy uczelnianych. Stąd uzasadniona jest jego bliższa analiza 
zmian w czytelnictwie, której statystyczny obraz przedstawia się, wg danych GUS, 
następująco:

Zmiany w stanie czytelnictwa
Tabela 18

Rok Czytelnicy ogółem 
wtys.

Rok Czytelnicy ogółem 
wtys.

1975 7126 1987 7795
1976 7171 1988 7857
1977 7252 1989 7732
1978 7358 1990 7423
1979 7441 1991 6826
1980 7338 1992 6613
1981 7009 1993 6671
1982 7126 1994 6893
1983 7219 1995 7022
1984 7397 1996 7137
1985 7514 1997 7237
1986 7673 1998 7314

1999 7363

Z powyższych danych wynika, że w 1999 r. czytelnikami bibliotek publicznych 
było 19% ogółu polskiego społeczeństwa. Odpowiedni wskaźnik dla miast wy
niósł 23% i dla wsi 13%.

Na tle tej statystyki wojewódzkie biblioteki publiczne starają się znaleźć przy
czynę swoich niepowodzeń lub sukcesów w upowszechnianiu książki i czytelnic
twa. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy podkreśla, że 
w latach 1980-1981 nastąpił wyraźny spadek liczby czytelników i wypożyczeń, 
przy jednoczesnym wzroście liczby czytelników w grupie wiekowej do 14 lat .̂ De
cydujący wpływ na taki stan rzeczy miały zmiany społeczno-polityczne w kraju. 
W wielu środowiskach obserwowany był całkowity spadek zainteresowania książ
ką, mający miedzy innymi swoje źródło w ogólnie trudnej sytuacji społecznej i go
spodarczej. Puste półki, „kartkowe życie”, gonitwa za wszystkim nie sprzyjała za
interesowaniu książką i spychała ją na plan dalszy. Nie bez znaczenia była także 
zła sytuacja na rynku wydawniczym i księgarskim. Brakowało nowości oraz ksią
żek poszukiwanych przez czytelników. Dużą konkurencją dla bibliotek stały się 
wydawnictwa tzw. drugiego obiegu. Nie było ich w zbiorach bibliotecznych, czy
telnicy pożyczali je z prywatnych księgozbiorów.

1 Analiza opisowa działalności bibliotek publicznych woj. płockiego za 1998 r.
2 W poprzednich latach kategoria czytelników dzieci i młodzieży zamykała się do lat 14.



Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Włocławku uważa, że w 1981 r. 
wskaźnik czytelnictwa obniżył się głównie z następujących powodów: zamykania 
bibliotek z braku opału, długotrwałych przerw w dostawie prądu, przewlekłych 
remontów.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu wymienia następujące przyczyny 
regresu w czytelnictwie:

-  likwidacja bibliotek filialnych,
-  likwidacja punktów bibliotecznych,
-  łączenie bibliotek z ośrodkami kultury,
-  łączenie bibliotek publicznych z bibliotekami szkolnymi,
-  ograniczenie dni i godzin otwarcia bibliotek,
-  drastyczny spadek zakupu nowości wydawniczych, wyludnianie wsi,
-  negatywny wpływ multimediów na czytelnictwo.
Najniższe wskaźniki czytelnictwa zanotowano w woj. elbląskim w latach prze

łomów politycznych, tzn. 1980/81 i 1988/1989.
Począwszy od 1982 r. sytuacja w miarę się stabilizuje; w tymże roku wprowa

dzono Fundusz Rozwoju Kultury, który w dużym stopniu przyczynił się do roz
woju czytelnictwa.

Zdaniem dawnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu la
ta 1990-1995 -  to okres intensywnego oszczędzania na bibliotekach, łączenia bi
bliotek z różnymi instytucjami kultury w jeden organizm -  przeważnie ze stratą 
dla każdej ze stron.

W okresie ostatniego dwudziestolecia biblioteki starały się wpływać na popra
wę stanu czytelnictwa, stosując różne formy pracy z książką i cz^elnikiem.

W tej działalności wyróżnia się dwa okresy: lata 1975-1990 i 1991-1998. 
W pierwszym praca upowszechnieniowa powiązana była ściśle z kalendarzem 
rocznic, obchodów i akcji propagandowych. W zasadzie wszystkie te imprezy po
siadały określone treści i wymowę polityczną zgodną z ówczesną polityką kultu
ralną państwa. Wyróżniony w upowszechnianiu cz^elnictwa drugi okres jest 
w porównaniu z pierwszym dość ubogi. Nie ma już w nim akcji i konkursów ogól
nopolskich ogłaszanych centralnie. Trudna sytuacja finansowa zmusiła biblioteki 
do organizowania skromniejszych imprez i szukania sponsorów. Coraz rzadsze 
stały się spotkania autorskie.

Najefektywniejszy dla czytelnictwa okazał się według Wojewódzkiej Bibliote
ki Publicznej w Olsztynie rok 1988, osiągnięcia którego nie zostały powtórzone 
do dziś. Z bibliotek publicznych korzystało wówczas 25,9% ludności woj. olsztyń
skiego. Osiągnięto wtedy wskaźnik wypożyczeń -  477 wol. na 100 mieszkańców.

Rozpatrywanie problemów czytelnictwa nawet w skali globalnej nie może za
trzeć różnic, jakie wyraźnie występują pomiędzy wsią a miastem, a także 
w podziale na grupy wiekowe czytelników.

4.1.1. Struktura zawodowa czytelników 
bibliotek publicznych

w  latach 1975-1998 zmieniła się struktura zawodowa czytelników bibliotek 
publicznych.

Na koniec 1998 r. w woj. katowickim wśród zarejestrowanych czytelników po
szczególne grupy stanowiły: uczący się -  62%; prac. umysłowi -13%; robotnicy -  
10%; inni zatrudnieni 1,8%; rolnicy -  0,2%; niezatrudnieni -13%.

Nastąpiło więc w woj. katowickim zrównanie liczby pracowników umysłowych 
z niezatrudnionymi



Zmiany w strukturze zawodowej czytelników województw: bielskim, szczecińskim 
i zamojskim  ̂na tle ogólnopolskich wskaźników  ̂przedstawiają się następująco:

Tabela 19
Struktura zawodowa czytelników wybranych województw

Zawód
1975

Bielskie Szczecińskie Zamojskie
1998

Bielskie Szczecińskie Zamojskie РСЖЖА**

Robotnicy 14,4 11,2% 5,0% 7,3% 6,3% 3,5% 6,43%
Rolnicy 4,7 3,8% 16,1% 0,5% 0,6% 3,2% 1,2%
Prac, umysł 18,1 17,8% 11,8% 12,8% 11,5% 9,8% 123%
Młodzież 
ucząca się

53,2 53,3% 57,6% 62,4% 52,3% 64,6% 57^%

Studenci 14,1% 6,3% 7,9%
Inni
zatrudnieni

2,2% 2,8% 3,2% 2,9% 3,0% 1,9% 3,1%

Nie
zatrudnieni

7,4% 7,2% 5,1% 14,1% 12,29% 10,7% 11,77%

Nie
określeni

3,9% 1,2%

* Na podstawie analiz opisowych wojewódzkich bibliotek publicznych. 
Dane GUS.

Najbardziej widoczny spadek zauważa się w grupie czytelników-rolników. 
Prawdopodobnie decydujący wpływ miała tu likwidacja wielu wiejskich punktów 
bibliotecznych, z których korzystali rolnicy, a ściślej, gdzie byli oni wykazywani. 
Zmniejszył się wskaźnik czytelników -  robotników. Utrzymuje się mniej więcej 
na tyhi samym poziomie czytelnictwo wśród pracowników umysłowych. Nato
miast znacznie wzrosła liczba czytelników nie zatrudnionych, czyli emerytów, 
rencistów i bezrobotnych. Faktem jest jednak, że bezrobotni, którzy w przeszło
ści stanowili niewielką grupę społeczną, teraz w niektórych regionach są zjawi
skiem znaczącym. Na początku lat dziewięćdziesiątych w wielu bibliotekach pu
blicznych zaistnieli jako dość aktywni czytelnicy.

Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie podaje, że w ostatnich 
latach ciągle wzrasta liczba czytelników bezrobotnych: w 1975 r. stanowili oni 5% 
ogółu czytelników, w 1998 r. -  11% czytelników woj. chełmskiego.

Generalnie udział niezatrudnionych w czytelnictwie w woj. lubelskim wzrósł 
z 5,9% w 1975 r. do 12,2% w 1998 r.

Znaczną grupę czytelników, zwłaszcza literatury pięknej, stanowią w ostatnich 
latach w woj. bialskopodlaskim ludzie starsi (emeryci, renciści) i niepełnospraw
ni. W 1998 r. stanowili 23% ogólnej liczby czytelników tego województwa.

Na koniec kilka spostrzeżeń byłych wojewódzkich bibliotek publicznych na te
mat kierunków poszukiwań czytelniczych:

 ̂Być może podane grupy zawodowe czytelników będą już ostatnią informacją na ten temat, 
ponieważ według opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wyrażonej w piśmie 
z dnia 16 czerwca 1999 r. skierowanym do Ministra Kultuiy i Sztuki, zakres danych osobowych doty
czący czytelników jest zbyt szeroki w stosunku do rzeczywistych potrzeb bibliotek. W związku z tym 
postulowana jest zmiana zmierzająca do ograniczenia zakresu danych tylko do tych, które są niezbęd
ne do zagwarantowania praw cz^elnika i interesów biblioteki. Takie stanowisko wynika z postano
wień ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

4 Dane GUS za 1998 r.



„w wypożyczalniach i czytelniach poszukiwane są książki i czasopisma fachowe z za
kresu prawa, ekonomii, zarządzania i marketingu, informatyki i programowania kompu
terowego, budownictwa, mechanizacji i pedagogiki, więc ściśle odzwierciedlające kierun
ki nauczania i tendencje w szkolnictwie wyżs2ym w Płocku” (WBP Płock).

„Rosnąca liczba osób podejmujących dokształcanie w różnych formach spowodowała 
wzrost zainteresowania takimi dziedzinami nauk jak: ekonomia, marketing, organizacja 
i zarządzanie przedsiębiorstwem, ekologia. Znacznie wzrosło zapotrzebowanie na infor
mację naukową” (WiMBP Elbląg).

„Spada zainteresowanie książką a beletrystyką w szczególności, przy niedostosowaniu 
zbiorów bibliotecznych do zmieniających się potrzeb czytelniczych (nowe zainteresowania 
to głównie książka edukacyjna, multimedia, zbiory audiowizualne, szybka informacja)” 
(WiMBP Gorzów Wlkp.).

„Nie słabnie zainteresowanie i zapotrzebowanie na książki i informację na temat 
współczesnych problemów gospodarczych, ekonomicznych, zarządzania, marketingu, 
komputeryzacji, najnowszej historii i geografii, ekologii i ochrony środowiska, medycyny 
niekonwencjonalnej, prawa. Zmniejsza się zainteresowanie literaturą piękną” (d. WBP 
Jelenia Góra).

„Maleje procentowy udział wypożyczonej literatury pięknej, natomiast wzrasta litera
tury popularnonaukowej i informacyjnej” ( \^ P  Koszalin).

„W strukturze wypożyczeń widoczny jest procentowy spadek literatury pięknej dla 
dzieci i młodzieży z 45,1% w 1988 r. do 33% w 1998 r.” (WBP Krosno).

„Dominuje zapotrzebowanie na książki z zakresu marketingu, ekonomii, zarządzania, 
prawa, ekologii, informatyki, najnowszej historii i historii literatu^; wzrastającym zainte
resowaniem cieszą się publikacje dotyczące regionu” (WBP Wałbrzych).

4.1.2. C2ytelnictwo na wsi
spadek liczby czytelników na wsi zaznaczył się w 1981 r. i utrzymywał się na 

tym poziomie do 1984 r. Kilkuletni, niewielki wzrost miał miejsce w latacłi 1985- 
-1987 г., po czym zaczął się utrwalać systematyczny spadek. W jego rezultacie 
liczba czytelników na wsi od 1975 do 1998 r. zmniejszyła się o 41,8%. W tym sa
mym okresie liczba czytelników w miastach powiększyła się o 40,1%. Zmiany 
w liczbie czytelników na wsi, wg danycłi GUS, ilustruje poniższe zestawienie:

Zmiany w liczbie czytelników na wsi
Tabela 20

Rok Czytelnicy na wsi w tys. Rok Czytelnicy na wsi w tys.
1975 3407 1987 3092
1976 3356 1988 3077
1977 3295 1989 3056
1978 3297 1990 2809
1979 3277 1991 2396
1980 3212 1992 2179
1981 3029 1993 2103
1982 2970 1994 2075
1983 2953 1995 2052
1984 2983 1996 2036
1985 3033 1997 2002
1986 3058 1998 1982

1999 1965



Pr^czyn spadku liczby czytelników na wsi doszukiwano się w różnych źródłach. 
Niektóre biblioteki wskazywały na zjawisko wyludniania się wsi powodujące spadek 
czytelnictwa na wsi. Na przykład liczba mieszkańców wsi d. woj. elbląskiego w latach 
1975-1998 zmniejszyła się o 5,8%, natomiast w miastach wzrosła o 36,9%

Skala tego zjawiska nie była jednak tak duża, skoro od 1970 do 1997 r. ze wsi 
ubyło ogółem 13% mieszkańców, a czytelników na tym terenie aż 41,8%.

Istnieją jednak określone przyczyny demograficzne, tłumaczące spadek liczby 
czytelników na wsi. Należy do nich więks^ na wsi niż w mieście odsetek ludzi 
starszych, mniej zainteresowanych czytelnictwem. Porównanie liczby ludności na 
wsi i w miastach w poszczególnych grupach wiekowych zawiera poniższa tabela, 
opracowana na podstawie danych GUS:

Tabela 21Ludność w miastach i na wsi według wieku

Wiek
Liczba ludności

Miasto Wieś Suma miasto % wieś %
Od 7 do 14 2888,3 2021,2 4909,5 58,83 41,17

15 425,1 256,3 681,4 62,39 37,61
16 411,2 239,0 650,2 63,24 36,76
17 422,5 241,9 664,4 63,59 36,41
18 414,9 239,4 654,3 63,41 36,59
19 409,0 233,2 642,2 63,69 36,31

Od 20 do 24 1910,9 1132,0 3042,9 62,80 37,20
65 i więcej 2590,5 1928,2 4518,7 57,33 42,67

Pełniejszą analizę wynikającą ze struktury wiekowej czytelników przedstawia
my w dalszej części opracowania

Według większości opinii wojewódzkich bibliotek publicznych, wyrażonych 
w analizach opisowych działalności bibhotek publicznych, główną przyczyną 
spadku liczby czytelników na wsi była radykalna redukcja działających na tym te
renie punktów bibliotecznych.

Ograniczanie sieci punktów bibliotecznych na wsi potwierdzają następujące 
dane GUS:

, , ,  ,  Tabela 22Zmiany w sieci punktów bibliotecznych

Rok Liczba punktów 
bibliotecznych na wsi Rok Liczba punktów 

bibliotecznych na wsi
1975 26554 1987 19921
1976 25596 1988 19487
1977 24525 1989 18916
1978 24106 1990 15044
1979 23321 1991 8487
1980 22979 1992 5932
1981 21578 1993 4532
1982 20535 1994 3878
1983 20006 1995 3419
1984 19911 1996 2993
1985 20097 1997 2644
1986 20006 1998 2389

1999 2070



J. Wojciechowski po dokonaniu analizy opisowej działalności bibliotek pu
blicznych za 1998 r. w woj. krakowskim stwierdza, że zdecydowanie zmalało zain
teresowanie czytelników bibliotekami na wsi -  z 17% na 11% i trochę w małych 
miastach z 19% na 15%, natomiast zdecydowanie wzrosło w Krakowie^.

Dawna Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zauważa, 
że na wsi nastąpił wyraźny spadek zarówno liczby czytelników (o 50%), jak też wypo
życzeń (o 30%). Wysoki wskaźnik czytelnictwa na wsi w latach siedemdziesiątych, to 
w dużej mierze efekt funkcjonowania znacznej liczby punktów bibliotecznych. Do 
1979 r. prawie połowę ogółu czytelników stanovwły osoby zarejestrowane w punktach 
bibliotecznych. W latach osiemdziesiątych bardzo wyraźnie spadła liczba cz;^elników 
w punktach bibliotecznych, a w 1998 r. stanowili oni zaledwie 1,4% ogółu (a^elników. 
W latach dziewięćdziesiątych znaczący wpływ na stan czytelnictwa na wsi miał dra
matyczny spadek (lub zupełny brak) zakupu zbiorów do bibliotek samorządowych. 
Przy znacznej selekcji literatury, w związku z jej dezaktualizacją, nieuzupełniane foię- 
gozbioiy bibliotek wiejskich stały się mniej atrakcyjne.

Zmniejszenie liczby punktów bibliotecznych wystąpiło, według dawnej Woje
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, m.in. na skutek lilwidacji 
PGR-ów, w większości których znajdowały się punkty biblioteczne.

Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ostrołęce potwierdziła zależność 
spadku czytelnictwa na wsi od zmniejszania się liczby punktów bibliotecznych, ale 
jednocześnie podkreślając, że spowodowało to urealnienie statystyki biblio
tecznej. Nie jest bowiem tajemnicą, że kierownicy punktów bibliotecznych otrzy
mujący nagrody kwartalne, których wielkość zależna była od liczby c^elników 
i wypożyczeń, „poprawiali” statystykę czytelniczą na swoją korzyść.

Przyczyną spadku czytelników na wsi jest według byłej Wojewódzkiej Bibliote
ki Publicznej w Legnicy ograniczenie czasu pracy bibliotek, angażowanie pracow
ników do innych prac związanych z działalnością kulturalną na terenie gminy (ma 
to przede wszystkim miejsce w bibliotekach połączonych z ośrodkami kultury).

Charakteryzując czytelnictwo na wsi była Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Radomiu potwierdza na podstawie przeprowadzonych badań, że na wsi naj
większą grupę czytelniczą stanowią dzieci i młodzież do lat 15 (około 60%), 
w mieście stanowią oni tylko ok. 30% ogółu czytelników.

Podobną opinię przedstawiła ówczesna Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Wałbrzychu, stwierdzając, że biblioteki wiejskie opierają swoją działalność 
głównie na cz)1;ełniku dziecięco-młodzieżowym (osoby do 19 roku życia -  72% 
ogółu czytelników), stanowiąc często cerme źródło zaopatrzenia w lektury konku
rencyjne w stosunku do ubogich i zaniedbanych bibliotek szkolnych dawnego woj. 
wałbrzyskiego.

4.1.3. Cz3rtelnictwo dzieci i młodzieży
Biblioteki publiczne mają do odegrania specjalną rolę w inicjowaniu czytel

nictwa u dzieci, zapewnienia im usług kulturalnych i wychowawczych, utrwalaniu 
ogólnego poziomu umiejętności ćpania i pisania. W sprawozdaniu Komisji ds. 
Kultury, Młodzieży, Kształcenia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą 
podkreślono, że biblioteki stają wobec nowych wyzwań w okresie, gdy piśmien- 
ność całej populacji wymaga rozszerzenia, tak aby objąć również umiejętności 
korzystania z nowych mediów^.

5 Analiza opisowa działalności bibliotek publicznych d. woj. krakowskiego za 1998 r. 
^ Rola bibliotek we współczesnym świede. Op. cit.



Czytelnictwo dzieci i młodzieży było zawsze przedmiotem szczególnego zain
teresowania bibliotek publicznych. Dla tej kategorii czytelników tworzono w du
żych ośrodkach oddzielne biblioteki, a w mniejszych oddziały dla dzieci i mło
dzieży. Z myślą o tej grupie czytelników opracowywano określone standardy, 
które miały wpłynąć stymulująco na zainteresowanie książką i czytelnictwem 
dzieci i młodzieży.

Pierwsze bibhoteki dla dzieci, nie związane ze szkolnym nauczaniem, zorgani
zowano w okresie międzywojennym. Działały one w dużych skupiskach miej
skich. Publiczne wypożyczalnie dla dzieci otwarto w 1922 r. w Łodzi, a trzy lata 
później w Warszawie -  przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Na nich wzo
rowały się biblioteki dla dzieci organizowane w Poznaniu, Krakowie, Toruniu, 
Katowicach i Radomiu^. Do wybuchu II wojny światowej było w Polsce, w ośrod
kach wielkomiejskich, 27 bibliotek dla dzieci.

W pierwszych latach po II wojnie światowej zakładanie filii i oddziałów dla 
dzieci przy bibliotekach publicznych miało charakter spontaniczny, wspierany 
inicjat)wami społecznymi. Przyjmowano sprawdzone formy pracy z czytelnikiem 
dziecięcym z okresu międzywojennego (m.in. wolny dostęp do półek, różnorod
ne prace kulturalno-oświatowe z czytelnikiem).

Podstawą do uregulowania zasad organizacji bibliotek dla dzieci oraz obsługi 
czytelniczej dzieci w bibliotekach publicznych służących wszystkim czytelnikom 
stały się opracowane w 1957 r. Wskazówki w sprawie organizacji bibliotek dla dzie
ci i księgozbiorów dla dzieci w publicznych bibliotekach powszechnych^.

Nadzór meiytoiyczny nad organizacją i pracą bibliotek dla dzieci oraz czytel
nictwem dzieci i młodzieży sprawowali instruktorzy specjalizujący się w tej pro
blematyce, zatrudnieni w biHiotekach wojewódzkich oraz powiatowych i miej
skich. Duże zasługi w organizacji czytelnictwa dzieci w strukturach bibliotek pu
blicznych wiąże się z nazwiskiem Marii Gutiy i jej zespołu.

Po kilkunastu latach stosowania Wskazówek należało je zweryfikować i dosto
sować do zmienionych warunków funkcjonowania bibliotek publicznych. 
W związku z tym przyjęte zostały nowe Wskazówki w sprawie organizacji czytelnic
twa dzieci w bibliotekach publicznych, wprowadzone pismem Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki -  Departamentu Domów Kultury, Bibliotek i Stowarzyszeń Regional
nych Nr DBS-III-5330-1/74 z dnia 15 stycznia 1974 r. Zawierały m.in. następują
ce ustalenia i wskaźniki:

-  Wszystkie biblioteki powiatowe i gminne powirmy posiadać bibliotekę dla 
dzieci, która może być filią lub oddziałem, a w dużych miastach, w rejonach gęsto 
zaludnionych zakładać należy jedną bibliotekę dla dzieci na 10 ООО mieszkańców.

-  Wielkość księgozbioru powinna być uzależniona od przewidywanej liczby 
czytelników. W miarę możliwości należy dążyć do takiego stanu księgozbioru, by 
8 woluminów przypadało na jednego czytelnika. Księgozbiór nowo otwieranej 
placówki nie powinien być mniejszy niż 1500 wol. Jako orientacyjną można przy
jąć następującą strukturę całości księgozbioru w bibliotece dla dzieci:

Literatura popularnonaukowa 34%
Literatura piękna dla dzieci 6-8 lat (Poziom I) 8%
Literatura piękna dla dzieci 9-10 lat (Poziom II) 12%
Literatura piękna dla dzieci 11-14 lat (Poziom III) 34%

 ̂B. Białkowska: Wybrane zagadnienia organizacji i wyposażenia bibliotek publicznych dla dzieci 
i młodzieży. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s. 82. Materiały Informacjjne Instytutu Książki 
i Czj^elnictwa.

^ Wskazówki te były załącznikiem do pisma Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 20 lipca 1957 r.



Literatura piękna dla dzieci i dorosłych, która może być udostępniana dzie
ciom (Poziom IV) 12%

Odnosząc się do problemu gromadzenia zbiorów w bibliotekach dla dzieci, 
Barbara Białkowska, autorka wielu publikacji na temat czytelnictwa dziecięcego, 
konstatuje, że z badań i obserwacji wieloletnich wynika jednak, iż ciągle występu
ją dysproporcje między liczbą cz;^elników dziecięcych oraz ich aktywnością czy
telniczą (wysoki procent wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży) z ofertą 
księgozbiorową bibliotek publicznych, która kształtuje się odwrotnie proporcjo
nalnie do popytu^.

Wskazówid weszły w życie na krótko przed zmianą struktury organizacyjnej 
sieci bibliotek publicznych, jaka nastąpiła w 1975 r. Ich stosowanie, wobec likwi- 
daqi najsilniejszego ogniwa sieci -  bibliotek stopnia powiatowego musiało ulec 
istotnym modyfikacjom.

Analizując dane statystyczne na temat liczby placówek bibliotecznych dla 
dzieci (liczonych łącznie filii i oddziałów), należy stwierdzić, że istnieje od szere
gu lat tendenqa ich zwiększania się. I tak w 1975 r. było ich 779, w 1980 r. -  921, 
w 1985 r. -  1108, w 1996 r. -  1155, a w 1998 r. -  1166.

Według stanu na dzień 31 grudnia 1999 r. w sieci bibliotek publicznych dzia
łało 242 filii i 891 oddziałów dla dzieci. Najwięcej placówek wyspecjalizowanych 
w udostępnianiu książek dla dzieci i organizujących pracę w zakresie edukacji 
kulturalnej było w dużych aglomeracjach miejskich. Wskazują na to dane GUS za 
1999 r.:

Tabela 23
Placówki biblioteczne dla dzieci

Lp. Województwo Liczba filii dla dzieci Liczba oddziałów dla dzieci
1 Dolnośląskie 21 96
2 Kujawsko-Pomorskie 27 58
3 Lubelskie 6 81
4 Lubuskie 6 34
5 Łódzkie 31 21
6 Małopolskie 11 66
7 Mazowieckie 61 60
8 Opolskie 5 35
9 Podkarpackie 5 63
10 Podlaskie 3 31
11 Pomorskie 11 24
12 Śląskie 14 101
13 Świętokrzyskie 9 20
14 Warmińsko-Mazurskie 3 56
15 Wielkopolskie 19 81
16 Zachodniopomorskie 10 64

Polska 242 891

 ̂B. Białkowska, Op. cit. s. 8.



Wypowiadane wcześniej opinie o dominacji dzieci i młodzieży wśród czytelni
ków bibliotek publicznych potwierdzają dane statystyczne GUS, drugą grupę czy
telników, pod względem wielkości stanowią osoby pomiędzy 16 a 19 rokiem ży
cia. Nieco spada zainteresowanie c^elnictwem w grupie wiekowej 20-24 lata, 
zwiększa się w następnym przedziale wiekowym 25-44 lata, a następnie wyraźnie 
spada w przypadku osób powyżej 44 roku ^cia.

Powyższe konstatacje są słuszne tylko w odniesieniu do struktury wiekowej 
czytelnUców bibliotek publicznych, oderwanej od analizy demograficznej. Jeżeli 
nawet ograniczymy się do analizy grup wiekowych cz)^elników, to stwierdzimy, że 
w pierwszej grupie (do 15 lat) mamy co najmniej 9 roczników (dzieci od 7 dó 15 
roku życia); w grupie drugiej (czytelnicy od 16 do 19 lat) tylko 4 roczniki; w gru
pie trzeciej (20-24 lata) -  5 roczników; w grupie czwartej aż 19 roczników; w gru
pie piątej 15 roczników.

Słuszne wydaje się więc dokonywanie analizy czytelnictwa na tle statystyki de
mograficznej. Służy temu przedstawione niżej zestawienie, wg danych GUS:

Tabela 24
Czytelnicy według wieku

C^elnicy ogółem w 1998 r. liczba ludności w 1998 r. Procentowy udział czytelników

Ogółem 7314093 Ogółem 38667000 Ogółem 18,92%

W tym: do lat 15 2409222 W tym od 7-15 lat 5590900 W tym od 7-15 lat 43,09%
16-19 lat 1650995 16-19 lat 2611100 16-19 lat 63,23%
20-24 lat 1093436 20-24 lata 3042900 20-24 lata 35,93%
25-44 lata 1227050 2544 lata 11234400 25-44 lata 10,92%
45-60 lat 611906 45-60 lat 6652200 45-60 lat 9,20%
Powyżej 60 lat 321484 Powyżej 60 lat 6269300 Powyżej 60 lat 5,13%

Ze sprawozdań bibliotek można wnioskować, że najmłodsza grupa czytelni
ków dominuje w bibliotekach wiejskich, młodzież starsza w miasteczkach i mia
stach, gdzie zlokalizowane są szkoły ponadpodstawowe.

W 1998 r. w woj. bialskopodlaskim czytelnicy w wieku do 15 lat i od 15 do 19 
lat stanowili 59,9%, natomiast w niektórych bibliotekach wiejskich dzieci do lat 10 
stanowiły ponad 50% ogółu czytelników zarejestrowanych w tych bibliotekach.

W woj. zielonogórskim w ogólnej liczbie osób korzystających z bibliotek naj
liczniejszą grupę stanowili w latach 1975-1998: czytelnicy do lat 15 (ponad 30%), 
a od połowy lat osiemdziesiątych nawet 40%. Byli to także najaktywniejsi czytel
nicy wypożyczający przeciętnie 20 wol. na osobę. Również liczba wypożyczeń lite
ratury dziecięcej przez te lata stanowiła około 40% ogółu wypożyczonych książek.

W dawnym woj. chełmskim dominującą grupą czytelników w bibliotekach by
ła ucząca się młodzież i dzieci: w roku 1975 stanowili oni 60%, w 1998 r. -  69%.

Jednak niektóre województwa potwierdzają zachodzące po 1990 r. zmiany 
w strukturze wiekowej czytelników. W dawnym województwie katowickim do 
1990 r. zdecydowanie przeważały wśród czytelników dzieci i młodzież, stanowiąc 
ok. 75% czj^elników. Sytuacja zmieniła się po 1990 r. na skutek niżu demogra
ficznego.

W kolejnych latach po 1992 r. w bibliotekach publicznych b. woj. konińskiego 
mniej było dzieci i młodzieży, utrzymywała się, a nawet lekko rosła liczba czytel-



ników powyżej 20 roku życia, w tym studentów i słuchaczy szkót pomaturalnych 
oraz czytelników powyżej 40 lat, głównie emerytów i rencistów.

Na spadek liczby dzieci wskazuje Książnica Podlaska w Białymstoku. Stwier
dzając, że w stosunku do 1976 r. liczba czytających dzieci do lat 15 zmalała o 18%, 
a wypożyczenia o 27%.

Graficzny obraz czytelników bibliotek publicznych wg zawodu, miejsca 
zamieszkania oraz wieku przedstawia się następująco:

Czytelnicy według zawodu

10% 14%

65%
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■  studenci
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Odmienna jest opinia o czytelnictwie w bibliotekach publicznych młodzieży, 
zwłaszcza kształcącej się w szkołach średnich i wyższych.

Charakterystyczny dla ostatnich lat jest znaczny udział osób uczących się i stu
diujących w ogólnej liczbie czytelników bibliotek publicznych oraz duży stopień 
wykorzystania literatury niebeletiystycznej. W 1998 r. ta kategoria cz^elnÓców 
stanowiła 69% wszystkich zarejestrowanych czytelników b. woj. bialskopodla
skiego.

Interesujące są obserwacje dotyczące motywów wypożyczania książek za po
średnictwem biblioteki oraz kupowania w księgarniach przez osoby, które weszły 
w wiek dorosły.

Katarzyna Wolff pisze, że w latach 1992-1998 zainteresowanie książką wśród 
mieszkańców Polski w wieku 20 lat i więcej, wyrażające się deklaracją kupienia 
przynajmniej jednej książki w ciągu roku przedstawiało się następująco: 
w 1992 r -  55%, w 1994 r. -  37%, w 1996 r. -  46% i w 1998 r. -  42%Ю.

Grażyna Straus dla tego samego okresu i analogicznej grupy mieszkańców na
szego kraju podaje odpowiednie wskaźniki odnoszące się do osób czytających, 
tzn. deklarujących przeczytanie przynajmniej 1 książki w ciągu roku. Przedsta
wiają się one następująco: w 1992 r. -  69%, w 1994 r. -  53%, w 1996 r. -  56%, 
w 1998 r. -  47%11. Chociaż w obu przypadkach są to różne wskaźniki dla po
szczególnych lat, to jednak utrzjmiują się i w jednym i drugim przypadku jedna
kowe tendencje: wzrostu w 1996 r. i spadku w latach 1994 i w 1998 r. Można więc 
zaryzykować twierdzenie, że wtedy gdy zwiększa się liczba osób chcących kupić 
książkę, rośnie także liczba czytelników.

Z pewnością stymulujące oddziaływanie na wypożyczanie książek bibliotecz
nych i nabywanie ich w ^ęgarniach spowodował gwałtowny rozwój w latach 
dziewięćdziesiątych kształcenia na poziomie pomaturalnym i wyższym.

Dzieci i młodzież ucząca się i studiująca -  to niewątpliwie główny trzon czy
telnictwa powszechnego, ale nie zapomnijmy o tym, że z bibliotek korzystają tak
że dorośli, reprezentujący różne zawody, a także liczna grupa bezrobotnych.

4.1.4. C^elnictwo chorych i niepełnosprawnych 
oraz obsługa biblioteczna specjalnych grup u^kowników

Choroby cywilizacyjne, szybkie tempo życia są istotnymi przyczynami wzrostu 
liczby osób niepełnosprawnych, których liczba w Polsce określana jest na około
4,5 min osób.

Biblioteki publiczne szczególną opieką powinny otaczać czytelników niepeł
nosprawnych. Z myślą o nich starają się uczynić bibliotekę dostępną i przyjazną. 
Budowę podjazdów, a tam gdzie to jest możliwe także instalowanie specjalnych 
wind, traktują w sposób priorytetowy.

Głównie z powodu braku środków finansowych tylko 6% bibliotek publicz
nych i ich filii posiada obiekty przystosowane dla osób poruszających się na wóz
kach inwalidz^ch. Pod koniec 1999 r., wg danych GUS, sytuacja pod tjra wzglę
dem przedstawiała się następująco:

K. W olff: ....i mniejszość kupująca książki. „Notes Wydawniczy” 1999 nr 4 s. 19-24. 
G. Straus: Czytająca mniejszość. „Notes Wydawniczy” 1999 nr 3 s. 39-448.



Tabela 25
Placówki biblioteczne posiadające obiekty przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Województwo
Liczba bibliotek i filii w obiektach 

przystosowanych dla niepełnosprawnych

Ogółem W tym bibliotek W tym filii

Dolnośląskie 81 25 56

Kujawsko-Pomorskie 32 14 18

Lubelskie 25 19

Lubuskie 22 14 8

Łódzkie 23 11 12

Małopolskie 29 11 18

Mazowieckie 87 46 41

Opolskie 14 8

Podkarpackie 19 8 11

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

39 11 28

75 21 54

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie 30 13 17

Wielkopolskie 32 12 20

Zachodniopomorskie 28 17 11

POLSKA 551 225 326

E. B. Zybert stwierdza, że mimo rozmaitych trudności i barier pojawiających 
się przed osobami z różnymi dysfunkqami niezbędne jest dążenie do upowszech
niania książek i kontaktów z biblioteką ze względu na dużą przydatność słowa pi
sanego w rozwoju intelektualnym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym 
tych ludzii2.

Wiele bibliotek publicznych gromadzi specjalne księgozbiory dla różnych 
grup niepełnosprawnych, a także organizuje dowożenie książek do domu osób, 
które nie mogą, albo nie mają możliwości przemieszczania się. Szczególnie boga
tą i wszechstronną ofertę dla czytelników niepełnosprawnych oferuje Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, działający przy Wojewódzkiej Bi
bliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniul^. W 1986 r. 
Ośrodek przeniósł się do zabytkowej kamienicy na toruńskiej Starówce i został.

12 E. B. Zybert: Praca w środowisku niepełnosprawnych. W: Biblioteka w otoczeniu społecznym. 
Warszawa: Wydaw. SBP 2000 s. 122.

13 Pełniejszą informację na ten temat zawiera artykuł dyrektora Ośrodka -  Franciszka Czajkow
skiego: Piętnaście lat działalności Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. „Bi
bliotekarz Kujawsko-Pomorski” 1999 nr 2 s. 3-13.



po gruntownym remoncie i nowoczesnym wyposażeniu, udostępniony niepełno
sprawnym. Do Ośrodka prowadzi speqalny podjazd, a cały budynek pod wzglę
dem arcłiitektonicznym i komunikacyjnym jest dostosowany do korzystania przez 
osoby z dysfunkcją narządu rucłiu, wzroku i słucliu (umożliwia to odpowiednio 
oprzyrządowana winda, ścieżka dźwiękowa i sygnalizacja świetlna).

Księgozbiór Ośrodka udostępniany jest na miejscu, a także wybrane pozyqe 
dostarczane są trzy razy w miesiącu (według określonego harmonogramu) oso
bom unieruchomionym do domów, wypożyczane za pośrednictwem punktów bi
bliotecznych działających w Toruniu i w 11 bibliotekach bądź punktach terapeu
tycznych dawnego województwa toruńskiego. Obok wypożyczania. Ośrodek 
organizuje zajęcia o charakterze kulturalno-edukacyjnym i rehabilitacyjnym.

Ośrodek pełni funkcję lokalną i ponadlokalną, prowadząc opiekę mei^orycz- 
ną nad sektorem czytelnictwa specjalistycznego sieci bibliotek publicznych.

Dobrze zorganizowaną pracę z czytelnikiem niepełnosprawnym, oczywiście 
na skalę swoich możliwości techniczno-organizacyjnych i finansowych, prowadzi 
szereg bibliotek publicznych, w czym dużą pomoc okazuje im Sekcja Czytelnic
twa Chorych i Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Drugim sektorem działalności bibliotek publicznych skierowanych do czytel
ników chorych i niepełnosprawnych, jest obsługa biblioteczna w szpitalach i do
mach opielą społecznej. Przy organizacji tej obsługi brane są pod uwagę Wytycz
ne IFLA z 1984 r. określające minimalne wielkości księgozbiorów bibliotek szpi
talnych, które mogą stanowić podstawę efektywnej działalności.

Wytyczne te przewidują, że w szpitalach:
-  poniżej 200 łóżek, księgozbiór powinien obejmować 800-1000 jednostek bi

bliotecznych, z zaznaczeniem, iż wielkość ta powinna być zwiększona, jeśli w szpi
talu przebywają dzieci. W przeliczeniu na 1 łóżko powinno przypadać 4-5 jedno
stek bibliotecznych;

-  od 200 do 300 łóżek księgozbiór powinien obejmować 4000 jednostek biblio
tecznych (tj. około 8-10 na 1 łóżko);

-  o pojemności od 400 do 500 łóżek wielkość księgozbioru określa się na 4000 
jednostek bibliotecznych (czyli 8-10 na 1 łóżko). W przypadku pobytów długoter
minowych zalecane jest zwiększenie tej wielkości księgozbioru, a także jego 
wzbogacanie poprzez wypożyczenia z bibliotek publicznych^ .̂

Polskie przepisy dotyczące norm określających wielkość księgozbioru w bi
bliotekach szpitalnych, wprowadzone zostały w Wytycznych Ministrów Zdrowia 
i Opieki Społecznej oraz Kultury i Sztuki z dnia 18 maja 1976 r. w sprawie uspraw
nienia działalności bibliotek w zakładach resortu zdrowia i opieki społecznej spra
wujących opiekę stacjonarną^ .̂

Dla określenia wielkości księgozbioru bibliotek szpitalnych. Wytyczne uwzględ
niały następujące orientacyjne normatywy:

-  w zaldadach do 500 łóżek (miejsc) -  7 książek na 1 łóżko,
-  w zakładach od 500 do 1000 łóżek -  6 książek na 1 łóżko,
-  w zakładach powyżej 1000 łóżek -  5 książek na jedno łóżko.
W zakładach pobytu długoterminowego (powyżej 6 miesięcy), zbiory biblio

teczne powinny być podwyższone o 40-50%. Wytyczne wprowadziły ponadto na
stępującą zasadę: im dłuższy jest średni pobyt pacjentów w zakładzie, tym więk
szy powinien być w księgozbiorze procent książek popularnonaukowych.

E. B. Z ybert: Biblioteki szpitalne w świetle międzynarodowych przepisów bibliotecznych. „Por. 
Bibl.” 1999 nr 9 s. 3-9.

Dz. Urz. Min. Zdrowia i Opieki Społ. Nr 13, poz. 36.



w  zakiadach posiadających oddziały dziecięce. Wytyczne zalecały uwzględnić 
w odpowiednich proporcjach zbioiy dla dzieci. Uznając stosowanie „książek 
mówionych” za jedną z form upowszechniania czytelnictwa wśród chorych, Wy
tyczne postulowały włączanie ich do zbiorów bibliotek szpitalnych.

Oprócz norm dotyczących wielkości księgozbiorów w bibliotekach szpital
nych, Wytyczne określiły wskaźniki w zakresie zatrudniania w tych bibliotekach 
pracowników:

1) w zakładach liczących do 500 łóżek (miejsc) powinien być zatrudniany pra
cownik w niepełnym wymiarze czasu pracy (powyżej 300 łóżek -  przynajmniej na 
0,5 etatu),

2) w zakładach powyżej 500 łóżek -  bibliotekę powinien prowadzić pracownik 
etatowy, posiadający kwalifikacje bibliotekarskie, a ponadto proporqonalnie do 
liczby łóżek powinni być zatrudnieni dodatkowo pracownicy w wymiarze 0,5 eta
tu na każde 500 łóżek.

Inne rozwiązania organizacyjno-prawne wprowadza rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 26 września 2000 r. w sprawie obsług bibliotecznej w zakładach 
opieki zdrowotnej oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu 
tej obsługj^ ,̂ nakładając obowiązek zapewnienia ze strony zakładów opieki zdro
wotnej udzielających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, 
obsługi bibliotecznej przebywających w nich pacjentów.

Obsługę tę ma zapewnić utworzona przez zakład biblioteka, lub biblioteka 
publiczna na podstawie odrębnego porozumienia. Z działających tam bibliotek, 
poza pacjentami, mogą korzystać także pracownicy zakładu.

W zakładach liczących powyżej 500 łóżek, biblioteka może prowadzić w po
szczególnych oddziałach zakładu punkty biblioteczne. Ich funkcjonowanie na 
oddziałach dla zakaźnie chorych powinno polegać na stosowaniu następującej 
zasady: księgozbiory dla nich przeznaczone powinny być wydzielone i nie podle
gać przemieszczaniu. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki na oddziałach 
dla zakaźnie chorych ustala dyrektor oddziału.

Bardzo istotny jest zapis dotyczący warunków korzystania ze zbiorów biblio
tecznych. Zgodnie z postanowieniem § 5 omawianego rozporządzenia, zakład 
opieki zdrowotnej powinien zapewnić pacjentom obłożnie chorym zainstalowa
nie odpowiedniego oświetlenia przy łóżku, a w miarę potrzeby także odpowied
nich urządzeń ułatwiających cz3̂ anie. Przewiduje się w bibliotekach tych zakła
dów także wolny dostęp do półek z materiałami bibliotecznymi.

Współdziałanie bibliotek zakładów opieki społecznej z Hbliotekami publicz
nymi odbywać się ma na podstawie porozumienia i dotyczyć w szczególności:

1. Pomocy instrukcyjno-metodycznej w zakresie:
a) gromadzenia, opracowania, udostępniania i selekcji materiałów bibliotecz

nych,
b) upowszechniania czytelnictwa i pracy biblioterapeutycznej wśród chorych.
2. Organizowania szkolenia dla pracowników bibliotek zakładów oraz praktyk 

wstępnych dla pracowników niewykwalifikowanych i osób prowadzących społecz
nie obsługę biblioteczną.

Rozporządzenie przewiduje możliwość powierzenia, w drodze porozumienia, 
prowadzenia obsługi bibliotecznej, bibliotece, filii lub punktu bibliotecznego, 
utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Dz. U. Nr 91, poz. 1014 (weszło w życie 12.11.2000 г.).



Porozumienie dotyc^ć może w szczególności następujących kwestii: organi
zacji fOii lub punktu, wyposażenia w niezbędne materiały biblioteczne i ich stale 
uzupełnianie; wyposażenia tych placówek w niezbędne urządzenia i pomoce; za
sad i form udostępniania; zatrudniania personelu o odpowiednich kwalifika
cjach; warunków lokalowych.

Omawiane rozporządzenie, w odróżnieniu od poprzednich regulacji praw
nych w tych sprawach, nie wprowadza wskaźników i norm dotyczących obsługi bi
bliotecznej w zakładach opieki zdrowotnej.

W wielu bibliotekach publicznych instruktorzy specjalizowali się w organiza- 
qi obsługi bibliotecznej w szpitalach. Niektóre z nich do dnia dzisiejszego prowa
dzą swoje filie w szpitalach. Pod koniec 1999 r. w woj. śląskim funkcjonowały 
w szpitalach 24 filie bibliotek publicznych oraz 1 punkt biblioteczny. Zgromadzo
no w nich łącznie 128 164 książek, a w 1999 r. udostępniono w tych placówkach 
177 464 woluminy i zarejestrowano 14 142 czytelnikówl^. Czytelnictwo choiych 
było niejednokrotnie tematem specjalistycznych seminariów w skali ogólnokrajo
wej i regionalnej. W pracy tej wyróżnimy się w przeszłości ośrodki: wrocławski, 
katowicki, łódzki. Z ośrodka wrocławskiego prowadzona była opieka merytorycz
na nad organizacją obsługi bibliotecznej chorych w skali całego kraju. Najbar
dziej zasłużoną specjalistką z tego zakresu była Wanda Kozakiewicz, współautor
ka poradnika pt. Biblioteka szpitalna dla pacjentów^^.

Omawiając problem obsługi czytelniczej osób niepełnosprawnych i chorych, 
nie można pominąć biblioterapii, która zdaniem E. B. Zybert, przeżywa w ostat
nich czasach swój renesansl^. Jej zdaniem ogromne zainteresowanie bibliotera- 
pią spowodowane jest: „względną łatwością realizaqi, niskimi kosztami i poten
cjalnie dużymi możliwościami we wspieraniu osób potrzebujących pomocy natu
ry psychicznej”. Zgodzić się należy z opinią, że osób takich jest coraz więcej, co 
jest rezultatem szybkiego tempa życia i towarzyszącemu mu stresami i frustracja
mi. Są one często użytkownikami w bibliotekach publicznych, stąd potrzeba 
systematycznego dokształcania bibliotekarzy w zakresie biblioterapii.

Należy zaznaczyć, że duże znaczenie mają materiały piśmiennicze -  alterna
tywne, które często są jedynym kontaktem chorego z nauką, sztuką i rozrywką. 
Najszerzej znane są książki brajlowskie oraz występujące w coraz większej liczbie 
bibliotek książki mówione. W woj. śląskim na przykład funkcjonowało w 1999 r. 
37 wypożyczalni książek mówionych, w tym dwa punkty Centralnej Biblioteki 
Niewidomych. Dysponują one 4121 tytułami, z których korzysta 4337 czytelni
ków. W 1999 r. dokonali oni 39 442 wypożyczeń^O. O możliwości wykorzystania 
w biblioterapii różnych materiałów, stanowiących nowość na naszym rynku wy
dawniczym pisze Tomasz Maciej Kruszewski w artykule -  Biblioterapia -  idea 
i prakiyką^^.

W celu zapewnienia obsługi bibliotecznej speqalnych grup użytkowników 
prowadzone są biblioteki w zakładach opieki zdrowotnej, a także w domach po
mocy społecznej.

Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego za rok 1999. Katowi
ce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach. 2000 s. 79.

W. Kozakiewicz, B. Brzózka: Biblioteka szpitalna dla pacjentów. Poradnik. Warszawa: 
Wydaw. SBP 1984 s. 90.

Książka w działalności terapeutycznej. Pr. zbiór. Red. meiyt. E. B. Zybert. Warszawa: Wydaw. 
SBP, 1997 s. 97. Propozycje i Materiały.

20 Sprawozdanie z działalności bibliotek publicznych województwa śląskiego za rok 1999. Op. cit. 
21T. M. Kruszewski: BjWioterapia -  idea i praktyka. „Bibliotekarz” 2000 nr 3 s. 16-19.



w  tej sprawie powinny być wydane odpowiednie regulaqe prawne. Należy do 
nich rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2000 r. 
w sprawie obsług bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz zasad współdzia
łania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi^^. Rozporządzenie to zasłu
guje na tym większą uwagę, że obsługa biblioteczna na terenie domów pomocy 
społecznej znajduje więcej przykładów współdziałania z bibliotekami publiczny
mi niż w jednostkach podległych innym resortom.

Rozporządzenie to stanowi, że obsługa biblioteczna w domu pomocy społecz
nej może być organizowana w formie biblioteki (filii, oddziału) lub punktu biblio
tecznego, w zależności od warunków istniejących w domu pomocy społecznej 
oraz potrzeb jego mieszkańców. Można zakładać, że istnienie w domu opieki 
społecznej dobrze zorganizowanej biblioteki z fachową obsługą należeć będzie 
do rzadkości, znacznie częściej jest to filia, oddział lub punkt biblioteczny. Przy
jęcie określonej formy organizacyjnej dla obsługi bibliotecznej zależy bardziej od 
możliwości finansowo-organizacyjnych, niż od potrzeb czytelniczych, edukacyj
nych i informacyjnych mieszkańców domu pomocy społecznej.

Słuszny wydaje się zapis mówiący o tym, że organizator obsługi bibliotecznej, 
któiym jest dyrektor domu pomocy społecznej, zapewnia tę obsługę po zasięgnię
ciu opinii samorządu mieszkańców domu pomocy społecznej, organizacji związko
wej oraz po konsultacji z biblioteką publiczną, właściwą ze względu na miejsce po
łożenia domu pomocy społecznej

Biblioteka publiczna ma największe doświadczenie w zaspokajaniu potrzeb 
czytelniczych bardzo różnych grup czytelników, jest ona zatem najbardziej predy
sponowana do zorganizowania obsługi bibliotecznej na terenie domu opieki spo
łecznej.

Bliżej te kwestie formułuje § 6 omawianego rozporządzenia, dając jednocze
śnie organizatorowi (dyrektorowi domu opieki społecznej) uprawnienia do za
wierania porozumienia z biblioteką publiczną lub biblioteką innej sied, w szcze
gólności w zakresie:

1) prowadzenia obsługi bibliotecznej mieszkańców domu pomocy społecznej,
2) zorganizowania w domu pomocy społecznej filii placówki lub punktu bi

bliotecznego,
3) uzyskania pomocy merytorycznej w procesie tworzenia i organizowania 

własnej placówki bibliotecznej na terenie domu pomocy społecznej.
Bardzo istotne jest tu stwierdzenie, że ewentualna obsługa biblioteczna mie

szkańców domu opieki społecznej przez bibliotekę publiczną lub irmą bibliotekę 
powinna stanowić treść zawartego porozumienia z dyrektorem domu opieki 
społecznej. Przed zapoznaniem się co owo porozumienie ma określać, należy 
sprawdzić, czy dyrektor domu opieki społecznej zapewnia powoływanej placów
ce bibliotecznej warunki działania określone w § 5, tzn. środki finansowe na: za
kup materiałów bibliotecznych, wyposażenie w sprzęt i urządzenia techniczne.

Zawierane porozumienie pomiędzy dyrektorem domu opieki spo łecznej23  
określa w szczególności:

1) formy obsługi bibliotecznej,
2) sposoby gromadzenia i opracowania księgozbioru.

22 Dz. U .N rl5,poz. 191.
23 Chociaż w § 3 rozporządzenia dyrektora domu opieki społecznej n a ^ a  się dalej „organizato

rem”, to jednak posługujemy się tytułem dyrektora domu opieki społecznej, bo organizatorem obsłu
gi bibliotecznej jest dopiero wtedy, gĄ̂  taka obsługa już zostanie zorganizowana.



3) zasady uzupełniania zbiorów, zakupu książek, czasopism, materiałów au- 
diowizualnycli,

4) zasady korzystania z tzw. kompletów rucłiomycli bibliotek publicznych.
Na podstawie dotychczasowej praktyki można przypuszczać, że na terenie do

mów opieki społecznej najczęściej funkcjonować będą punkty biblioteczne, ale 
w większych i zasobniejszych ośrodkach mogą działać filie i biblioteki, jeśli już nie 
teraz, to w dalszej perspektywie. Możemy być natomiast pewni, że w najbliższych 
latach liczba mieszkańców domów opieki społecznej nie będzie się zmniejszać, 
ale odwrotnie, zwiększać. Nie jest to pocieszająca prognoza, tak jak do pożyw 
nych zjawisk nie możemy zaliczyć zwiększającej się liczby potencjalnych czytelni
ków w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Z myślą o tej grupie czytelników wydane zostało rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bi
bliotecznej w zafdadach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz 
zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonaniu tej obsługi^^. Zasługuje 
ono na tym większą uwagę, że jest to pierwszy tej rangi akt prawny regulujący ob
sługę biblioteczną tak specyficznej grupy użytkowników, jakimi są więźniowie. 
Jeszcze w latach osiemdziesiątych w Polsce i krajach socjalistycznych rola książki 
i bibliotek podporządkowana była założeniom polityki penitencjarnej. Biblioteka 
w tym środowisku miała spełniać szczególnie istotne zadanie: uczestniczyć 
w działalności resocjalizacyjno-wychowawczej zakładu karnego. Autorka cennej 
publikacji poświęconej bibliotekom więziennym, E. B. Zybert podkreśla, że 
biblioteka zakładu karnego powinna ponadto uczestniczyć w kształceniu 
ustawicznym personelu oraz umożliwić mu sprawną realizację programu 
reedukacyjnego25.

Dotychczas sprawy działalności bibliotek w zakładach karnych regulowane by
ły zarządzeniami dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, stanowiąc 
fragment przepisów dotyczących zakresu i organizacji pracy penitencjarnej^^.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1999 r. stanowi, że 
w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakładach poprawczych i schroni
skach dla nieletnich organizuje się i prowadzi biblioteki dla skazanych i tymczaso
wo aresztowanych oraz nieletnich. Zwracam uwagę na obligatoryjny charakter te
go zapisu, bowiem słowa „prowadzi się” w tej rangi akcie prawnym znaczą „po
winny być prowadzone”. Ewenementem tego aktu prawnego jest brak określenia 
celów, jakun ma służyć biblioteka więzienna, co w przeszłości byłoby niedopu
szczalne. Z punktu widzenia liteiy prawa najważniejsze jest postanowienie, że bi
blioteka jest prowadzona w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz zakła
dach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Rozporządzenie przewiduje po
nadto, że w zakładach karnych mogą być prowadzone punkty biblioteczne zloka
lizowane w oddziałach mieszkalnych, szpitalu, szkole lub w oddziale zewnętrznym.

Biblioteka w tych zakładach nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyj
nej, ponieważ wchodzi do struktury organizacyjnej tego zakładu. Do zadań bi
blioteki należą podstawowe czynności właściwe dla każdej biblioteki (np. groma
dzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów, udostępnianie ich 
oraz prowadzenie dokumentacji bibliotecznej).

24 Dz. U. Nr 111, poz. 1309.
25 E. B. Zybert: Biblioteki więzienne: zarys problematyki. Warszawa: Wydaw. SBP 1991 s. 115.
26 Np. Zarządzenie nr 12/77 dyrektora CZZK z dnia 25.05.1977 r. w sprawie organizacji pracy 

oświatowo-wychowawczej i szczegółowych zasad prowadzenia pracy penitencjarnej oraz zakresu obo
wiązków pracowników dziatów penitencjarnych.



Rozporządzenie zobowiązuje dyrektora zakładu do zapewnienia odpowied
nich warunków dla prowadzenia biblioteki (np. lokal, środki na wyposażenie 
i prowadzenie działalności bibliotecznej, a zwłaszcza na zakup materiałów biblio
tecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników związanych z działalnością 
biblioteczną).

Zasady i warunki korzystania z bibliotek zakładów karnych i aresztów śled
czych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich określa regu
lamin nadany przez dyrektora zakładu.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości przewiduje się współpracę tych 
placówek z bibliotekami publicznymi na podstawie odrębnych porozumień, 
w szczególności w wymianie księgozbiorów oraz doświadczeń w zakresie organi
zacji pracy biblioteki.

Dotychczas pracownicy bibliotek publicznych udzielali pomocy biblioteka
rzom, względnie funkcjonariuszom odpowiedzialnym za pracę bibliotek więzien
nych, głównie na zasadzie indywidualnych porad. Istnieją również przykłady za
praszania przedstawicieli bibliotek więziennych na seminaria i kursy doskonalą
ce. Nie było natomiast przykładów współpracy bibliotek publicznych w obsłudze 
zakładów karnych, co ma charakter prawie powszechny w niektórych krajach eu
ropejskich. Na przykład z inicjatywy fińskiego stowarzyszenia bibliotekarzy bi
blioteki więzienne znajdują się pod opieką miejskich bibliotek publicznych. Mo
głem osobiście poznać bliską współpracę tych bibliotek w Finlandii. Tam też ze
tknąłem się z bibliobusami miejskich bibliotek publicznych obsługującymi więzie
nia. Ich oferta księgozbiorowa obejmowała także książki polskie, stosownie do 
przekroju narodowościowego więźniów w fińskich zakładach karnych. W Danii 
od 1970 r. biblioteki więzienne funkcjonują w formie oddziałów bibliotek pu
blicznych.

Słuszna jest opinia E. B. Zybert, że zarówno pełne podporządkowanie biblio
tek więziennych bibliotekom publicznym jak i hermetyczne zamknięcie ich 
w obrębie resortu nadzorującego więziennictwo nie jest dobrym rozwiązaniem, 
„bo traktowanie bibliotek więziennych jako filii bibliotek publicznych nie uwzględ
nia realiów zakładu karnego, natomiast prowadzenie bibliotek więziennych tylko 
przez pracowników resortu sprawiedliwości ogranicza fachowość wszeMch prac 
bibliotecznych”^̂ . Jaki model biblioteki ukształtuje się w naszych zakładach 
karnych i aresztach śledczych oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nie
letnich -  pokaże najbliższa przyszłość. Najważniejszy impuls dla prowadzenia na 
stałe biblioteki w tych zakładach daje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w zakła
dach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz zasad współdziała
nia bibliotek publicznych w wykonaniu tej obsługi. Za nim powinny pójść dalsze 
działania natuiy organizacyjnej i merytorycznej.

27 Op. cit. S.34.





Rozdział 5

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 
I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

BIBLIOTEK

5.1. UDOSTĘPNIANIE A PRAWO AUTORSKIE

Biblioteki, których organizatorami są ministrowie i kierownicy urzędów cen
tralnych oraz jednostek samorządu teii^orialnego, a więc wszystkie biblioteki
0 statusie państwowym i samorządowym, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 
czerwca 1997 r. o bibliotekach^, są ogólnie dostępne i bezpłatne. Pobierane 
przez biblioteki opłaty za niektóre usługi nie mogą przekraczać kosztów wykona
nia tych usług. Biblioteki pobierają jedynie rekompensatę za zużyty papier do wy
konania kserokopii, za energię elektryczną i koszt amortyzacji urządzeń repro- 
graficznych i inne dające się wyliczyć koszty. Jak wobec takiego stanu prawnego 
mają postępować biblioteki, aby nie być w kolizji z prawem autorskim?

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych^ spotkało się z żywą reakcją różnych środowisk twórczych. 
W sprawie stosowania przepisów tego prawa wypowiadali się muzycy ,̂ ludzie 
teatru^, literatury^, nauki^. W dyskusji tej nie mogło zabraknąć głosów bibliote
karzy, których posądza się, że nagminnie łamią prawo autorskie, ponieważ:

1) wypożyczają bezpłatnie książki i nie wnoszą żadnych opłat na rzecz twórców,
2) nie dokumentują liczby wypożyczeń prac autorów korzystających z autor

skiego prawa majątkowego,
3) kserują, albo pozwalają kserować, całe lub duże partie książek (głównie 

podręczników i prac naukowych),
4) pozwalają przegrywać utwory muzyczne z kaset i płyt kompaktowych wypo

życzanych w bibliotece,
5) udostępniają nieodpłatnie komputerowe bazy danych.

1 Dz. u. Nr 85, poz. 539.
2Dz.UNr24,poz.83.
3 Por. K. Wąsowski: Ochrona autorskich praw osobistych. Muzyka i prawo. „Ruch Muzyczny” -  

1997 nr 2 s. 36-37; K. Wąsowski: Opracowania a prawo autorskie. Muzyka i prawo. „Ruch Muzycz
ny”. 1996 nr 24, s. 30-31; Słów kilka o prawie autorskim w ogólności. Muzyka i prawo. „Ruch Muzycz
ny” -1996, nr 22, s. 20-21; Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami po
krewnymi. Muzyka i prawo. „Ruch Muzyczny” 1997 nr 12 s. 36-37; Twórca jako podmiot prawa autor
skiego. Muzyka i prawo. „Ruch Muzyczny” 1996 nr 25 s. 36-37; Utwór jako przedmiot ochrony prawa 
autorskiego. Muzyka i prawo. „Ruch Muzyczny” -1996 nr 23 s. 36-37.

4 Por. I. Łepkowska: Nowe prawo autorskie. „Reżyser”. 1996 nr 1 s. 3,6.
 ̂Por. S. A. K eller: Przedmiot prawa autorskiego. „Magazyn Literacki” 1997 nr 1 s. П-79; A. Wa

silewski: Gdzie są moje prawa autorskie? „Wiadomości Kulturalne”. 1997 nr 24 s. 5.
 ̂Por. B. Howorka: Prawo autorskie a sytuacja pracownika nauki „Medyc)ntia-Dydaktyka-Wy- 

chowanie” 1996 nr 3/4 s. 103-119 ; A. Szewc: Dzida naukowe i ich status w prawie autorskim. „Pań
stwo i Prawo” 1997 z. 10 s. 23-31.



Wyłoniły się też problemy i pytanie: czy można wypożyczać z bibliotek, choć
by dla celów naukowych, utwory rękopiśmienne, które dotychczas nie były publi
kowane i być może w przyszłości nie doczekają się wydania książkowego?

Na temat stosowania prawa autorskich przez biblioteki powstało wiele publi
kacji, ale żadna do końca nie wyjaśniła nurtujących środowisko bibliotekarskie 
kwestii .̂

W krajach Europy Zachodniej problemem numer jeden nie jest pytanie: czy 
należy płacić za udostępnianie w bibliotekach utworów objętych prawem autor
skim, określonej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi, ale kto ma płacić i ile.

5.1.1. Tantiemy biblioteczne
w  niektórych krajach przekazywane są tzw. tantiemy biblioteczne, czyli opła

ty na rzecz twórców z tytułu nieodpłatnego udostępniania ich dzieł w bibliote
kach. W Finlandii, na rzecz autorów państwo przekazuje środki w wysokości 10% 
zakupów nowości wydawniczych do bibliotek. Podobne rozwiązanie tego proble
mu ma miejsce w Danii.

Dla polskich bibliotek niedoścignionym wzorem był duński system bibliotek 
publicznych, prawnie gwarantujący odpowiednie środki na zakup nowości. Je
szcze przed kilkoma laty Dania była krajem, słynącym w świecie ze znakomicie 
funkqonującej sieci bibliotek publicznej -  pisze Nathan Gurfinkel z Kopenhagi®. 
Znaczące zakupy biblioteczne ratowafy wydawców, zapewniały duńskim pisa
rzom egzystenqę. Jednak sytuacja bibliotek publicznych znacznie się pogarsza, 
dotaqe na zakup książek zmniejszają się z roku na rok. Specyfika Danii polega 
na tym, że przy małych nakładach książek (podstawowy pierwszy nakład powie
ści duńskiego autora rzadko przekracza 1500 egzemplarzy), uprawianie działal
ności pisarskiej możliwe jest pod warunkiem istnienia systemu tantiem biblio- 
tecznych9. Tantiemy te wypłacane są raz do roku i stanowią podstawę bytu więk
szości duńskich pisarzy. Na skutek presji populistycznie nastawionych parlamen
tarzystów tantiemy obcięte zostały o 25%, a ponadto ich indeksacja miała być 
zredukowana do 50%. Spowodowało to protest duńskich pisarzy, skierowany do 
ministra kultury.

W Norwegii tantiemy biblioteczne pokrywa organizacja samorządu terytorial
nego, bo samorządy są organizatorami bibliotek publicznych, a kwoty te są prze
znaczane głównie na dofinansowanie deficytowych wydań, na stypendia dla twór
ców i tłumaczy literatury.

Chociaż sprawa tantiem bibliotecznych jest dla nas jeszcze bardzo odległa, to 
jednak musimy, na razie teoretycznie, rozważyć jak mierzyć w przyszłości ich wy
sokość. Biblioteki w Polsce nie prowadzą systematycznych analiz wypożyczeń po
szczególnych tytułów, rejestrują ogólnie liczbę wypożyczeń koncentrując się 
przede wszystkim na czytelniku. Również badania cz^elnicze idą głównie w tym 
kierunku, aby poznać stan czytelnictwa powszechnego na tle poziomu zaopatrze
nia bibliotek w książki.

 ̂B. Howorka: Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej. Warszawa: Wydaw. SBP 1997 
s. 193; Prawo autorskie: Konwencja berneńska i polska ustawa. „Przegląd Bibl.” 1997 z. 2/3 s. 175-188.

 ̂N. Guxim]&.e,\: Pisarze grożą bojkotem bibliotek. „Rzeczpospolita” Nr 34-154 (5024) z 15 lipca 
1998 r.

 ̂System tantiem bibliotecznych istnieje również w innych krajach Europy Zachodniej.



Najważniejszą obecnie kwestią jest dostosowanie praktyki bibliotecznej i sto
sowanych przez biblioteki procedur udostępniania zbiorów do zmienianej ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ograniczając się do najważniejszych zmian wprowadzanych do ustawy o pra
wie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r., należałoby odwołać się do art. 28, 
ponieważ zawarte w nim postanowienia dotyczą właśnie bibliotek. W nowym 
brzmieniu tego artykułu określone przywileje bibliotek, archiwów i szkół zostały 
rozszerzone również na ośrodki informacji lub dokumentacji naukowo-technicz
nej. W związku z tym wprowadzone mają być dwa nowe punkty dotyczące m.in. 
opracowań dokumentacjjnych, a także zmieniono brzmienie dotychczasowych. 
Konkludując, artykułowi 28 nadano następujące brzmienie:

art. 28. 1. Biblioteki, archiwa, ośrodki informacji lub dokumentacji naukowo- 
technicznej i ekonomicznej oraz szkoły mogą:

1) sporządzać lub zlecać sporządzanie opracowań dokumentacyjnych,
2) sporządzać lub zlecać sporządzanie pojedynczych egzemplarzy utworów opu

blikowanych, lecz niedostępnych w handlu, w celu uzupełnienia lub ochrony wła
snych zbiorów,

3) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swych zadań statutowych, rozpowszech
nione utwory oraz opracowania dokumentacyjne, a także kopie pojedynczych arty
kułów lub rozdziałów książki,

4) sporządzać lub zlecać sporządzanie oraz udostępniać pojedyncze egzemplarze, 
nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów.

2. Właściwa organizacja zbiorowego zarzc^zania prawami autorskimi lub pra
wami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania wynagrodzenia z tytułu prowa
dzonego odpłatnie udostępniania egzempłarsy, o których mowa w ust. 1 pkt 4, chy
ba, że twórca wykonuje to uprawnienie osobiście.

Dotychczas bibliotekarze mieli problemy z interpretacją poprzednich regula
cji w odniesieniu np. do robienia dla czytelników kserokopii fragmentów (i w ja
kiej objętości?) utworów. Obecnie w projekcie nowelizacji ustawy o prawie au
torskim i prawach pokrewnych określa się ją jako pojedynczy artykuł lub rozdział 
książki. W świetle postanowień następnego punktu, mówiącego o objętości jed
nego arkusza wydawniczego, można traktować użyte pojęcia: „pojedynczy arty
kuł”, „rozdział książki” jako mało precyzyjne, ponieważ bywają przypadki, że ob
jętość artykułu lub rozdziału książki przekracza jeden arkusz. Dotyczy to zarów
no książek naukowych, jak i beletrystycznych.

Czytelnik wypożyczając książkę z biblioteki praktycznie może ją całą sksero- 
wać poza biblioteką, co często ma miejsce -  w odniesieniu do poszuldwanych 
opracowań dydaktycznych. Bibliotekarze na ogół nie aprobują takiej praktyki, 
nie tylko ze względu na przepisy prawa autorskiego, ale w trosce o książkę, która 
po wielokrotnym kserowaniu po prostu rozpada się. W związku z tym biblioteka
rze niektóiych bibliotek uczelnianych zastanawiają się, czy nie pozostawić do 
kserowania fragmentów książki na miejscu w bibliotece tylko kserokopię całości 
pracy, w celu ochrony oryginału. Dotyczy to najbardziej poszukiwanych tytułów.

Dobrze się stało, że problem reprografii przepisy konwencji berneńskiej roz
strzygnęły jednoznacznie i nie trzeba tego terminu definiować. Jest to o tyle waż
ne, że rozwój techniki elektronicznej dostarcza nam wiele możliwości utrwalania
1 przenoszenia tekstu, obrazu oraz dźwięku. W przypadku digitalizacji zbiorów 
będziemy mieli już pełne zastosowanie techniki carowej. Daje to nam już „pro
dukt” odpowiednio przetworzony, do którego stosuje się inne przepisy prawa au
torskiego.



Komputeryzujące się biblioteki są użytkownikami różnych programów kom
puterowych, baz danych, coraz częściej udostępnianych cz^elnikom. Na ten te
mat ukazało się już szereg publikacji^O. I tu też rodzą się pytania, jak należy po
stępować, aby być w zgodzie z przepisami prawa autorskiego, a czytelnikom 
w dalszym ciągu udostępniać zbiory, w tym w wersji elektronicznej, nieodpłatnie. 
Na te pytania starano się znaleźć odpowiedź na zorganizowanych w 1999 r. przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich warsztatach nt. „Informacja elektroniczna 
a prawo autorskie”.

Bibliotekarze krajów członkowskich Unii Europejskiej zdecydowanie popie
rają znalezienie takiego rozwiązania problemu prawa autorskiego dla dokumen
tów dostępnych w sieciach rozległych, które chroniłoby interesy wszystkich zain
teresowanych stron, jednakże we wszelkich rozwiązaniach należy również 
uwzględnić punkt widzenia wolnego dostępu do wiedzy i dorobku kulturalnego -  
jest to zasadniczy warunek nowych osiągnięć intelektualnych. Piętrzenie barier 
przed wykorzystaniem informacji cyfrowej oraz produktów kultury i podchodzenie 
z wielką ostrożnością do wykorzystania ich w bibliotece zaszkodziłoby dorobkowi 
intelektualnemu Europy^^ -  takie jest stanowisko przedstawicieli organizacji 
międzynarodowych.

Problem nowelizaqi prawa autorskiego i praw pokrewnych jest dla naszego 
kraju sprawą najważniejszą, bowiem przyjęcie tej nowelizacji decyduje bezpo
średnio czy Polska zostanie przyjęta do Unii Europejskiej i kiedy, bez noweliza
cji mamy wstęp zamknięty.

5.2. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

5.2.1. Formy udostępniania zbiorów
Biblioteki publiczne stosują różne formy udostępniania zbiorów, w zależności 

od warunków lokalowych, obsady kadrowej, stopnia przygotowania czytelników 
do samodzielnego wyboru książek, wielkości posiadanych zbiorów itp.

Biblioteki publiczne, podobnie jak inne placówki usługowe, ulegafy zmieniają
cym się tendencjom: od bardzo szerokiego wolnego dostępu czytelników do zbiorów 
(na wzór sklepów „samów”) do ograniczania lub eliminowania tego dostępu włącz
nie. Wolny dostęp do półek na szerszą skalę zaczął się upowszechniać w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, napotykając na większe przeszkody (a raczej 
na bariery psychologiczne), niż w handlu. Ludzie, szczególnie starsi, mieszkańcy wsi, 
lepiej sobie radzili w wyborze artykułów w sklepach niż książek w bibliotekach.

Wolny dostęp do półek posiadają więc tylko te biblioteki, które mają odpo
wiednie na to pomieszczenia, a także mogą zapewnić przy tej formie udostępnia-

Polskie prawo autorskie, czyli co użytkownik oprogramowaniu wiedzieć powinien? „Komputer 
w Szkole” 1994 nr 3 s. 4-10; M. Byrska: Publikacja elektroniczna w świetle prawa autorsldego. „Pań
stwo i Prawo” 1997 z. 4 s. 38-48; Ochrona prawna programów komputerowych w świetle przepisów pra
wa autorskiego i patentowego. „Komputer w Edukacji” 1994 nr 1 s. 41-53; K. G órecka: utwo
ru audiowizualnego w ustawie o prawie autorskim. „Przegląd Sądowy” 1997 nr 7/8 s. 101-119; M. Byr
ska: Ochrona programu komputerowego przed plagiatem i piractwem w nowym prawie autorskim. 
„Komputer w Edukacji” -  1994 nr 2 s. 47-56; Publikacja elektroniczna w świetle prawa autorskiego. 
„Państwo i Prawo” 1997 z. 4 s. 38-48.

^\Rola bibliotek we współczesnym świecie. Sprawozdanie Komisji ds. Kultury, Młodzieży, Kształce
nia i Środków Przekazu z prac nad Zieloną Księgą. Op. cit.



nia bezpieczeństwo książek. Można się spotkać w wielu bibliotekach z niechęcią 
do tej formy udostępniania zarówno ze strony czytelników, jak i bibliotekarzy. 
Dość często czytelnik prosi już o konkretną książkę, albo określa ogólnie swoje 
zainteresowania i polega na trafnym wyborze książki przez bibliotekarkę. Pra
cownicy bibliotek z kolei stwierdzają, że przy wolnym dostępie do pólek cz^elni- 
cy bardzo często przestawiają książld w inne miejsce, co stwarza dla nich dodat
kową pracę. Inne, bo bardzo pozytywne doświadczenia, z wolnym dostępem do 
półek ma Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w nowo wzniesionym gmachu. 
Zarówno czytelnicy, jak i bibliotekarze uważają taką formę za najbardziej nowo
czesną i odpowiadającą im, nie wyobrażają sobie powrotu do dawniej stosowanej 
formy udostępniania. Zauważyć jednak należy, że czytelnikami tu są studenci 
dość dobrze zorientowani w swoich potrzebach lekturowych.

Zbioiy biblioteczne z wolnym dostępem do pólek lub wypożyczone przez bi
bliotekarza są wykorzystywane na miejscu (prezencyjnie) w czjtelni lub na ze
wnątrz. Z reguły na miejscu czytelnicy korzystają z czasopism oraz z księgozbio
ru podręcznego. Nie zdała, w naszych polskich warunkach, forma bibliotek ru
chomych czyli obsługi bibliobusowej, z powodów, które staram się dalej wyjaśnić. 
Ograniczony zasięg ma, jak się dalej przekonamy, wypożyczanie międzybiblio
teczne. Taki stan obserwujemy dziś, licząc na kor^stniejsze zmiany, któiych do
magać się będzie społeczeństwo epoki informacyjnej.

5.2.2. Udostępnianie prezencyjne
Pełniejsze wykorzystanie zbiorów, zwłaszcza pozycji najbardziej poszukiwa

nych dla celów edukacyjnych, zapewnia korzystanie z feiążek, a jeszcze częściej 
z czasopism, na miejscu.

W związku z powiększaniem się liczby osób kształcących się na poziomie po
maturalnym, biblioteld publiczne z dominującego w przeszłości upowszechniania 
czytelnictwa, starają się przede wszystkim nadążać za potrzebami czytelników 
w dostarczaniu literatury edukacyjnej i służącej celom samokształceniowym. 
Brak jest jednak w bibliotekach wystarczającej liczby egzemplarzy tej literatury. 
Powoduje to zwiększenie wykorzystania poszukiwanych pozycji (głównie 
podręcznikowych) na miejscu. Udostępnienia książek w cz^elniach wzrosły 
o 14,6% tylko w okresie 1997-1998. W tym samym czasie udostępnienia zbiorów 
audiowizualnych powiększyły się o 22,8%.

Duży wpływ na prezencyjne korzystanie zbiorów ma liczba miejsc w czytel
niach. Szereg bibliotek na wsi zamiast czytelni posiada tylko „kącik c^elniany”, 
zaś w niektórych bibliotekach w miastach z powodu małej liczby miejsc w czytel
niach już rano ustawiają się do nich kolejki czytelników.

Według statystyki GUS liczba miejsc w czytelniach bibliotek publicznych w la
tach 1998-1999 przedstawia tab. 26.

Z zestawienia powyższego wynika, że wzrost liczby miejsc dla czytelników 
o 798 nie był wysoki, ale pozytywnym zjawiskiem jest to, że miał miejsce w biblio
tekach w miastach (o 651), jak i na wsi (o 147).

W latach dziewięćdziesiątych zmieniły się bardzo formy udostępniania zbio
rów. Biblioteki podkreślają, że świadectwem czasów i zmian, jakie nastąpiły w kra
ju jest ogromna liczba książek i czasopism udostępnionych na miejscu, w c:^el- 
niach. Samych książek udostępniono na miejscu, np. w dawnej WBP w Katowicach 
o 40% więcej, niż wypożyczono ich w 1975 r. na zewnątrz. Oznacza to, że zmieni-



ły się zainteresowania, a przede wszystkim potrzeby czytelników; poszukują oni 
w biMiotekach książek naukowych i popularnonaukowych, a ponieważ jest ich za 
maio, by mogli pożyczać do domu, korzystają z nich w czytelniach.

Tabela 26
Liczba miejsc w czytelniach

Województwo

Liczba miejsc dla czytelników

Ogółem

1998 r. 1999 Г.

W tym w miastach

1998 r. 1999 r.

W tym na wsi

1998 г. 1999 г.

Dolnośląskie 9985 10043 4889 4829 5096 5214

Kujawsko-Pomorskie 5820 5882 2956 3016 2864 2866

Lubelskie 7192 6907 2386 2111 4806 4796

Lubuskie 4380 4262 2137 1969 2243 2293

Łódzkie 7145 7164 3113 3163 4032 4001

Małopolskie 7780 7753 3061 3109 4719 4644

Mazowieckie 11830 12050 6176 6358 5654 5692

Opolskie 4235 4227 1585 1599 2650 2628

Podkarpackie 8358 8464 2099 2262 6259 6202

Podlaskie 3018 3048 1259 1270 1759 1778

Pomorskie

Śląskie

4495 4609 2464 2505 2031 2104

10127 10134 7103 7126 3024 3008

Świętokrzyskie 3613 3538 1228 1223 2385 2315

Warmińsko-Mazurskie 5315 5773 2303 2615 3013 3158

Wielkopolskie 9029 9008 4480 4450 4549 4558

Zachodniopomorskie 6887 7145 3859 4143 3028 3002

POLSKA 109209 110007 51097 51748 58112 58259

Podobne opinie wyrażają byle wojewódzkie biblioteki publiczne;
-  w Chełmie: „Szczególnie w miastach wzrasta liczba wypożyczeń na miejscu 

oraz udzielonych informacji. Wzrost liczby zbiorów udostępnianych na miejscu 
jest widoczny zwłaszcza po 1990 r., np. rok 1998 w porównaniu do 1993 r. odzna
cza się 21% wzrostem liczby zbiorów udostępnionych w czytelniach”.

-  w Koninie: „Zmieniły się preferencje czytelnicze młodzieży i dorosłych, 
a ilość poszukiwanych pozycji, głównie wydawnictw popularnonaukowych i irtfor- 
macyjnych była w ofercie bibliotek stanowczo za mała. Potwierdzeniem tej tezy 
jest stale rosnąca liczba osób korzystających z księgozbioru podręcznego w czytel
niach i ilość udzielonych informacji: w 1980 r. -19.000, w 1998 r. -  ponad 91.000”.

-  w Ciechanowie: „Bardzo dynamicznie rozwijało się udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych na miejscu. Od 1975 r. liczba udostępnionych prezencyjnie ksią
żek i czasopism zwiększyła się prawie czterokrotnie. Kiyzys lat dziewięćdziesią-



tych uwidocznii się tu tylko na wsi, prawdopodobnie z powodu ograniczenia lub 
braku prenumeraty prasy w wiejskich bibliotekach”.

Według danych GUS w 1999 r. biblioteki publiczne zanotowały ogółem 
37 891 114 wypożyczeń na miejscu, wobec 35 489 571 w 1998 r. (wzrost o 6,4%). 
Prawdopodobnie wypożyczeń na miejscu było znacznie więcej, ponieważ nie 
wszystkie biblioteki dokładnie je dokumentują, wychodząc z założenia, że nie ma 
to znaczenia dla bezpieczeństwa książki. Z reguły na miejscu czytelnicy korzysta
ją z materiałów bibliotecznych pochodzących z wypożyczeń międzybibliotecz
nych, chociaż ta forma udostępniania materiałów bibliotecznych w bibliotekach 
publicznych nie jest szeroko stosowana.

Udostępnianie zbiorów w bibliotekach publicznych na miejscu przedstawiało 
się w 1999 r. od strony liczbowej w poszczególnych województwach, wg danych 
GUS, następująco:

Tabela 27
Prezencyjne udostępnianie zbiorów

Województwo
Udostępnienia na miejscu w tys.

Ogółem W tym w bibliotekach 
w mieście

W tym w bibliotekach 
na wsi

Dohiośląskie 3372,4 2810,4 562,0
Kujawsko-Pomorskie 1482,7 1170,3 312,3
Lubelskie 1406,2 982,1 424,1
Lubuskie 1806,2 1393,7 412,5
Łódzkie 2385,6 2039,6 345,9
Małopolskie 2193,5 1793,4 400,2
Mazowieckie 4140,2 3581,7 558,4
Opolskie 969,8 766,2 203,6
Podkarpackie 1952,3 1410,2 542,1
Podlaskie 918,5 764,9 153,5
Pomorskie 3185,1 2634,2 550,8
Śląskie 4732,4 4463,3 269,1
Świętokrzyskie 1111,9 904,7 207,2
Warmińsko-Mazurskie 1969,8 1589,4 380,4
Wielkopolskie 2755,5 2248,2 507,3
Zachodniopomorskie 3508,9 2756,3 752,5
POLSKA 37891,1 31308,6 6581,9

Wzrost zainteresowania wykorzystaniem materiałów bibliotecznych na miej
scu jest z pewnością ewenementem ostatnich lat i wcale nie musi się to zjawisko 
dalej utrzymywać. Prawdopodobnie upowszechnienie Internetu pozwoli na wy
korzystanie zbiorów bibliotecznych... we własnym mieszkaniu. Możliwość taką 
biorą już pod uwagę specjaliści od budownictwa bibliotecznego, ograniczając 
w projektach architektonicznych liczbę miejsc w czytelniach -  o czym będzie mo
wa dalej.



5.2.3. Wypo^czanie na zewnątrz
Wypożyczenia prezencyjne chociaż wykazują ogromną dynamikę wzrostu, to 

jednak nie dorównują liczbie wypożyczeń na zewnątrz. W 1999 r. np. biblioteki 
publiczne zrealizowały 153 603 550 wypożyczeń na zewnątrz, czyli o 115 712 436 
(tj. 305%) więcej niż wypożyczeń na miejscu.

W ostatnich dwóch łatach odnotowano, wg danych GUS, spadek wypożyczeń 
na zewnątrz, na co wskazuje następujące zestawienie:

Zmiany w statystyce wypożyczeń na zewnątrz
Tabela 28

Rok
Liczba wypożyczeń na zewnątrz

Ogółem W tym w miastach W tym na wsi
1994 161019900 156391600 46268300
1996 161769000 117245300 44523700
1998 156438700 113468400 42970300
1999 153603500 111360200 42243400

Spadek liczby wypożyczeń na zewnątrz w ostatnich dwóch łatach miał miejsce 
zarówno w miastach, jak i na wsi. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest zmniejsza
jąca się atrakcyjność księgozbiorów bibliotecznych na skutek ograniczonych za
kupów nowości wydawniczych.

Stan wypożyczeń na zewnątrz w poszczególnych województwach w 1999 r. 
przedstawiał się, wg danych GUS, następująco:

Tabela 29
Stan wypożyczeń na zewnątrz

Województwo
WyiDożyczenia na zewnątrz w tys.

Ogółem W tym w bibliotekach 
w mieście

W tym w bibliotekach 
na wsi

Dolnośląskie 14897,7 11739,2 3158,5
Kujawsko-Pomorskie 7480,9 5247,8 2233,1
Lubelskie 9056,0 5407,4 3648,6
Lubuskie 4417,4 3179,6 1237,8
Łódzkie 9504,1 7189,5 2314,6
Małopolskie 12922,4 8701,2 4221,2
Mazowieckie 17583,9 13349,7 4234,2
Opolskie 3545,4 2400,8 1144,6
Podkarpackie 8302,4 4632,7 3669,7
Podlaskie 4241,7 2867,4 1374,2
Pomorskie 8313,9 6221,0 2092,9
Śląskie 22299,8 19088,6 3211,1
Świętokrzyskie 4135,9 2551,9 1583,9
Warmińsko-Mazurskie 6346,7 4358,9 1987,7
Wielkopolskie 13545,5 9167,4 4378,1
Zachodniopomorskie 7009,6 5256,7 1752,9
POLSKA 153603,3 111359,8 42243,1



Omawiając formy udostępniania zbiorów, nie możemy się odnieść do najbar
dziej powszechnego sposobu udostępniania materiałów bibliotecznych w krajach 
Europy Zachodniej -  poprzez bibliobusy. Po polskich drogach też jeździły biblio- 
busy (gównie w latach siedemdziesiątych), ale trwało to krótko, bo mówiąc w pew
nym uproszczeniu -  bibliobusy byłe złe i drogi były złe. W najlepszym okresie ich 
funkqonowania biblioteki miały kilkanaście bibliobusów (najdłużej jeździł biblio- 
bus po aglomeracji szczecińskiej, jeszcze do pierwszej połowy lat dziewięćdziesią
tych). Były to przede wszystkim złej jakości autokary, które trzeba było w sposób 
chałupniczy dostosować do potrzeb bibliobusu. Te tzw. bibliobusy powirmy w zasa
dzie jeździć po dobiych i prostych drogach (na ostrych zakrętach często książki wy
sypywały się z półek -  sic!), były trudności z ich ogrzewaniem w okresie zimy. Zre
sztą zima, pogorszenie jakości dróg -  eliminowały bibliobus. Z kolei do eliminacji 
czytelników przyczyniało się permanentne niedotrzymywanie „rozkładu jazdy” bi
bliobusu. Wymienione przyczyny, a ponadto wysoki koszt eksploataqi bibliobusów, 
przyczyniły się do ich całkowitego wycofania z obsługi bibliotecznej.

W marcu 2000 r. jeden z posłów złożył interpelację do Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, w której powołując się na dobre wzory, głównie w Fin
landii, zaproponował wprowadzenie również w Polsce „bibliotek ruchomych”, 
aby przybliżyć książkę do mieszkańców wsi i małych miast. Bibliobusy w Finlan
dii, szczególnie w jej części północnej, mało zaludnionej okazały się bardziej eko
nomiczne, niż utrzymanie małych bibliotek. Dodać należy, że w krajach tych bi
bliobusy są dobrej jakości (najczęściej marki Mercedes-Benz z zapewnionym 
funkqonalnym wyposażeniem, serwisem, posiadają pomieszczenia garażowe). 
Bibliobusy te jeżdżą po dobrych drogach (nawet jeśli są to drogi jednopasmowe 
z wyznaczonymi zatoczkami do mijania). Odbyłem przed laty podróż bibliobu- 
sem na terenie Szwecji i mogę potwierdzić, że bibliobus do wyznaczonych miejsc 
przyjeżdża bardzo punktualnie. Dodać należy, że najczęściej przystankami bibli- 
busu nie są osiedla czy wsie, ale miejsca na szlaku z dużym parkingiem, gdzie 
można spotkać zastawiony prywatnymi samochodami ów parlang i czekających 
w nich czytelników na wymianę książek.

Takiej formy udostępniania książki w Polsce prawdopodobnie nie doczekamy 
się, chyba, że nastąpi integracja Polski ze Szwecją, po... nieudanej próbie 1655 r.

5.2.4. Wypożyczanie międzybiblioteczne
Podstawy prawne wypożyczania międzybibliotecznego stworzyły zarządzenia 

Ministra Kultury i Sztuki z 23 grudnia 1953 r. oraz obowiązujące nadal zarządze
nie z 25 marca 1980 r. To pierwsze zarządzenie ograniczyło się do wprowadzenia 
instrukcji określającej cel wypożyczania międzybibliotecznego oraz zasady i tryb 
jego realizacji.

Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r. w sprawie wy
pożyczania międzybibliotecznegoi2 odchodząc od zbyt szczegółowych regulaqi 
dotyczących wypożyczeń, wprowadziło, zamiast instrukqi, bardziej ogólne Zasa
dy wypożyczania międzybibliotecznego materiałów bibliotecznych przez biblioteki 
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej^^.

12 Mon. Pol. 1980, Nr 12, poz. 54.
L. B iliński: Podstawy prawne wypożyczeń międzybibliotecznych. Stan obecny i propozycje 

zmian. W: Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji „Dostęp do zasobów piśmiennictwa krajowego i za
granicznego: wypożyczenia międzybiblioteczne”, zorganizowanej w Warszawie 10-11 grudnia 1991 r. 
Warszawa: Biblioteka Narodowa 1992 s. 17-23.



Utrzymany został podział bibliotek uczestniczącycłi w wypożyczaniu na dwie 
kategorie: wypożyczające w sposób bezpośredni i pośredni, jednak przyjęto inne 
kryteria doboru bibliotek do tych kategorii. Do grupy bibliotek realizujących wy
pożyczenia międzybiblioteczne zarządzenie z 1980 r. bezpośrednio zalicza:

-  biblioteki naukowe,
-  biblioteki publiczne stopnia wojewódzkiego,
-  województóe biblioteki pedagogiczne,
-  biblioteki naczelnych organów władzy administracji państwowej,
-  biblioteki ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej.
W podziale tym można dostrzec zarówno kryteria mer^oryczne, jak i niezbyt 

przekonujące odniesienia do struktur administracyjnych. O ile na początku lat 
osiemdziesiątych ośrodki informacji naukowej, teclmicznej i ekonomicznej były 
znaczącymi instytucjami w strukturze CINTE (Centrum Informacji Naukowej, 
Technicznej i Ekonomicznej), to obecnie ich liczba oraz zakres działalności bar
dzo się ograniczyły. Wraz z likwidacją C3NTE upadły przede wszystkim najwięk
sze branżowe ośrodki informacji. Obecnie przygotowywane jest nowe rozporzą
dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wypożyczeń mię
dzybibliotecznych, które musi uwzględnić zmienioną sytuację w strukturach bi
bliotek i innych ogniw uczestniczących w wypożyczaniu.

Na podstawie zebranych na początku lat dziewięćdziesiątych informacji i opi
nii na temat stopnia zaangażowania bibliotek publicznych w wypożyczaniu mię
dzybibliotecznym można zauważyć krytyczny osąd o przyjętym trybie wypożyczeń. 
Zdaniem bibliotekarzy do bibliotek realizujących wypożyczenia nie można wpro
wadzić klucza według stopnia organizacyjnego biblioteki, natomiast uzasadnione 
jest wyznaczenie bibliotek biorąc pod uwagę wielkość i profil księgozbioru.

Prawdopodobnie z przyczyn wadliwego trybu wypożyczeń międzybibliotecz
nych jego skala nie była duża, np. w 1991 r. biblioteki publiczne stopnia woje
wódzkiego zrealizowały tylko 7628 zamówień z własnych zbiorów, natomiast po
średniczyły w wypożyczaniu z innych bibliotek -  40 042 pozycjii .̂

Przyczyn słabego jeszcze rozwoju wypożyczeń międzybibliotecznych jest je
szcze kilka, a wśród nich:

-  mało spopularyzowana jest ta forma udostępniania materiałów bibliotecz
nych wśród cz3̂ elników,

-  brak w wielu bibliotekach dostępu do bibliografii, pozwalających na weryfi
kację i uzupełnienie źle wypełnionych rewersów, co bardzo wyraźnie opóźnia ich 
realizację,

-  stosowanie tradycyjnych form przeka^wania pocztą rewersów zamiast np. 
faksem czy pocztą elektroniczną, zniechęca czytelników do korzystania z tej formy,

-  za tę formę wypożyczania biblioteka ponosi określone koszty, nawet wtedy 
gdy czytelnik zwraca symboliczne opłaty przesyłek, a przy niedostatku środków 
w budżecie biblioteki eliminowane są wszystkie dodatkowe wydatki,

-wypożyczanie międzybiblioteczne pozostawało zawsze poza skalą oceny dzia
łalności bibliotek, nie ujmowano go w statystyce GUS; nie było więc koniecznych 
stymulatorów dla rozwoju tej formy udostępniania materiałów bibliotecznych.

W większości rozwiniętych krajów europejskich, trudności w bezpośrednim 
dostępie czytelnika do książki bibliotecznej rekompensuje rozwinięty system wy
pożyczeń międzybibliotecznych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

L. B iliński; Udział bibliotek publicznych w wypożyczaniu międzybibliotecznym. „Por. Bibl.” 
1992 nr 6 s. 1-5.



w  Polsce raczej do rzadkości należy taka sytuacja, kiedy bibliotekarz propo
nuje czytelnikowi sprowadzenie książki lub innych materiałów za pośrednictwem 
wypożyczeń międzybibliotecznych. Wymaga to dodatkowej pracy i wykonania 
czynności, które bibliotekarze znają bardziej z teorii, niż z praktyki.

Wypożyczanie międzybiblioteczne w małych bibliotekach publicznych ma 
charakter śladowy lub w ogóle nie występuje.

Na początku 1992 r. krajowy zespół do spraw wypożyczania międzybibliotecz
nego, działający z upoważnienia bibliotekarzy obecnych na ogólnopolskiej kon
ferencji nt. „Dostęp do zasobów piśmiennictwa krajowego i zagranicznego; wy
pożyczenia międzybiblioteczne” (Warszawa 10-11X II1991), zwrócił się z apelem 
o liberalizację regulaminu wypożyczania międzybibliotecznego. Tekst owego 
apelu wysłano imiennie do wielu dyrektorów dużych bibliotek uczestniczących 
w wypożyczaniu międzybibliotecznym w przekonaniu, że w ten sposób zwiększy 
się dostępność do zbiorów oraz usprawni i przyspieszy wypożyczanie. Pozwalają 
na to nowoczesne nośniki i formy przekazu, taMe jak telefaksy, CD-ROM-y, po
czta elektroniczna. Już samo określenie wypożyczanie międzybiblioteczne jest 
mało adekwatne do współczesnej praktyki. W języku angielskim wprowadzono 
już nawet termin: interlending and document supły (wypożyczanie międzybiblio
teczne i dostarczanie dokumentów), obejmujący również zaopatrywanie użyt
kownika w potrzebne mu materiały w formie zastępczej -  najczęściej ksero lub 
mikrokopii, ale też reprodukcji na dysku optycznym czy w postaci przekazu tele
transmisyjnego odczytywanego na monitorze komputera.

Komputeryzujące się biblioteki w naszym kraju powinny być otwarte nie tyl
ko na nowinki techniczne z zakresu komputeryzacji, ale także na jak najszersze 
pozyskiwanie baz danych dotyczących zbiorów innych bibliotek. Ma to przecież 
służyć czytelnikowi, doskonalić system wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Otwórzmy przed naszymi czytelnikami taką perspektywę, aby dostęp dla nich li
teratury polskiej i zagranicznej był jak najłatwiejszy, niezależnie od ich miejsca 
zamieszkania.

Jeżeli w naszym kraju nie rozwinie się system wypożyczeń międzybibliotecz
nych, to nasi czytelnicy będą o wiele ubożsi od mieszkańców irmych krajów, dla 
których otwarte są podwoje nie tylko najbliższej biblioteki, ale całości zbiorów 
krajowych z zapewnionym dostępem do zagranicznych.

W pierwszej kolejności nasze biblioteki powinny posiadać bazę danych „Prze
wodnika Bibliograficznego”.

Baza danych „Przewodnika Bibliograficznego” -  to źródło informacji o pol
skim piśmiennictwie, gromadzonym w całości tylko w kilku największych książni
cach kraju. Na podstawie informacji zakodowanych na CD-ROM-ach można 
prawidłowo wypełniać rewersy wypożyczeń międzybibliotecznych, a przede wszy
stkim sprawdzać, czy poszukiwana przez czytelnika publikacja w ogóle się ukaza
ła. Pr^spieszy się wówczas obieg iirformacji o naszym piśmiennictwie i ułatwi do 
niego dostęp poprzez rozwój wypożyczeń międzybibliotecznych. Aby tak się sta
ło wszystkie biblioteki, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i przynależności do 
poszczególnych sieci powinny włączyć się jak najszerzej do systemu wypożyczeń 
międzybibliotecznych.

Nadszedł już czas, aby w sytuacji ogromnego rozwoju kształcenia na poziomie 
wyższym uczynić z wypożyczania międzybibliotecznego mniej ekskluzywną formę 
udostępniania zbiorów.



Podkreślić należy, że wypożyczanie międzybiblioteczne może się rozwijać wte
dy, gdy biblioteki połączone są w dobrze funkcjonującą sieć. Opinię taką potwier
dziła Komisja ds. Kultury, Młodzieży, Kształcenia i Środków Przekazu, podkre
ślając, że sprawna sieć zapewnia wszystkim użytkownikom biblioteki możliwości 
znalezienia tego, czego potrzebują w innej bibliotece^ .̂

5.3. DZIAŁALNOŚĆ INTORMACYJNA BffiUCTEK
PUBUCZNYCH

W cennej Bibliotekarstwo, pod redakcją prof. Zbigniewa Żmigrodz
kiego stwierdzono, że „trudno wyobrazić sobie współcześnie bibliotekę -  nieza
leżnie od typu i rodzaju, miejsca i czasu -  nie pełniącą służby informacyjnej na 
rzecz użytkowników”!̂ . W publikacji tej, zgodnie z jej podręcznikowym charak
terem, przedstawiono, w sposób metodyczny, m.in. zadania służby informacyjnej, 
istotę dokumentacji zbiorów, promocję biblioteki i jej zbiorów, formy usług in
formacyjnych.

Założeniem niniejszej publikacji jest próba ukazania w mniejszym stopniu te
go co biblioteka publiczna powinna robić, ale tego co już robi w zakresie informa
cji i ewentualnie, jakie ją czekają kierunki zmian w tym zakresie. Aby uwiarygod
nić wiedzę o rzeczywistym udziale bibliotek publicznych w działalności informa
cyjnej, przedstawiam wyniki sondażu, jaki przeprowadziłem na ten temat przed kilku 
latyl .̂ Podkreślić jednak należy, że ta sfera działalności bibliotek podlega najwięk
szym zmianom. Na owe zmiany wpływają zarówno zwiększające się potrzeby 
społeczeństwa na usługi informacyjne, jak i szybkie doskonalenie narzędzi służą
cych do gromadzenia i przetwarzania informacji. Świadczy o tym m.in. ewidentny 
postęp, pomimo występujących trudności finansowych, w komputeryzacji biblio
tek, kóry dokumentujemy w aneksie do niniejszej publikacji.

5.3.1. Ramy prawne działalności informacyjnej
Zaraz po wejściu w życie ustawy z dnia 8 kwietnia 1968 r. o bibliotekach róż

ne środowiska bibliotekarskie, a w szczególności przedstawiciele licznych wów
czas ośrodków informacji, wyrażali niezadowolenie z niedoceniania informacyj
nej funkcji współczesnej biblioteki przez autorów ustawy.

Prawie wszyscy byli zgodni, że następnym aktem prawnym będzie nowa usta
wa biblioteczno-informacyjna.

Problemy informacji w latach siedemdziesiątych uzyskały tak wysoką rangę, 
że zdecydowano stworzyć dla nich odrębną regulację prawną. Podjęto w związku 
z tym prace nad przygotowaniem oddzielnej ustawy o informacji. Projekt takiej 
ustawy powstał, ale przedstawiono go w okresie, kiedy budowany w sposób cen-

Rola bibliotek we współczesnym świecie. Op. cit.
^^Bibliotekarstwo. Wyd. 2 uzup. rozsz. Pod red. Z. Żmigrodzkiego. Op. cit.

L. B iliński; Działalność informacyjna bibliotek publicznych. Wyniki ankiety sondażowej. 
W: Dziś iJutro działalności informacyjnej w bibliotekach publicznych. Materiały z  seminarium. Opole- 
Kamień Śląski 18-19.X.1995 r. Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu, 1996 
s. 17-37.



tralistyczny system informacji zaczął się już kruszyć, stąd dalsze prace nad tym 
dokumentem zawieszono. Pozostała jedynie ucłiwała Nr 35 Rady Ministrów 
z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i eko
nomicznej^^ -jako jedyny akt prawny regulujący problemy informacji. Uchwałą 
Nr 84 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie uznania niektórych 
uchwał Rady Ministrów za nieobowiązujące^^, uchylona została uchwała Nr 35. 
Powstała więc luka prawna w dziedzinie informacji.

Lukę tę miała częściowo wypełnić nowa ustawa o bibliotekach, uwzględniająca 
szeroko cały obszar informacji. Kolejne jej wersje nie były jednak projektami usta
wy biblioteczno-informacyjnej, ale podjęto próbę wprowadzenia dość obszernego 
rozdziału traktującego o Krajowym Systemie Biblioteczno-Informac^nym. Jego au
torzy w następujący sposób sformułowali cel tego systemu: wspieranie i koordynowa
nie współpracy bibliotek w zakresie gromadzenia, opracowywania i wymiany doku
mentów bibliotecznych, działalności biblioteczno-informacyjnej, usprawniania dostę
pu do całości krajowych zasobów bibliotecznych oraz do zagranicznych źródd infor
macji biblioteczno-informacyjnej, w szczególności wspieranie i koordynacja działań 
związanych z unowocześnieniem warsztatów i procedur biblioteczno-informacyjnych”.

Ten sam projekt ustawy zakładał, że wojewódzkie biblioteki publiczne pełnić 
będą funkcję wojewódzkiego ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, orga
nizować obieg wypożyczeń międzybibliotecznych w obrębie województwa oraz -  
w miarę potrzeby -  opracowywać i publikować bibliografię regionalną oraz inne 
materiały informacyjne dotyczące danego regonu.

W 1995 r. przekazano do wszystkich bibliotek publicznych stopnia wojewódz
kiego ankietę sondażową, aby bliżej poznać stopień ich przygotowania do pełnie
nia wspomnianej już funkcji „wojewódzkiego ośrodka informacji biblioteczno-in- 
formacyjnej”.

Celem ankiety było bliższe poznanie: obsady etatowej działów informacyj
nych, form szkolenia pracowników informacji, głównych użytkowników informa
cji i sposobów rozpoznawania potrzeb informacyjnych, tematyki udzielanych in
formacji, technicznego wyposażenia działów, wykorzystania automatyzacji do 
działalności informacyjnej.

Na ankietę odpowiedziały wszystkie (49) biblioteki publiczne stopnia woje
wódzkiego, Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Biblioteka Raczyńskich w Po
znaniu. Z uwagi na porównywalność uzyskanych informacji w obrębie grupy wo
jewódzkich bibliotek publicznych, wyniki sondażu dotyczą tylko tych biMiotek.

Należy stwierdzić, że wiedza o działalności informacyjnej bibliotek wojewódz
kich jest kluczem do poznania udziału w niej bibliotek powiatowych, miejskich, 
gm innych^O. Inna jest tylko skala usług informacyjnych tych ostatnich. Jest ona na 
ogół proporcjonalna do wielkości zbiorów bibliotela, liczby i kompetencji jej pra
cowników, stanu wyposażenia w sprzęt i urządzenia nieodzowne dziś w tworze
niu bazy danych i udzielaniu usług informacyjnych.

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach do zadań za
równo wojewódzkiej, jak i powiatowej biblioteki należy prz&deż pełnienie funkcji 
ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypoży
czeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regional
nych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.

Uchwa^a Nr 35 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji nauko
wej, technicznej i ekonomicznej. (Mon. Pol. nr 14 poz. 104).

Mon. Pol. Nr 14 poz. 105.
20 E. Pigoń: Działalność informacyjna i użytkownicy гп^гтаф wojewódzkich bibliotek publicz

nych. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1985 s. 215. Instytut Książki i C:^elnictwa.



5.3.2. Działy informacyjne bibliotek publicznych, ich obsada 
kadrowa oraz formy współpracy z innymi bibliotekami

Wśród 49 byłych wojewódzkich bibliotek publicznych aż w 36 dział informa
cyjny stanowił wyodrębnioną komórką organizacyjną. W niektóiych bibliotekach 
były to działy informacyjno-bibliograficzne, zajmujące się oprócz problemami in
formacji, bibliografią -  głównie regionalną. Z tego m.in. względu liczbowa obsa
da tych działów była bardzo różna (od 1 pracownika w Kaliszu -  do 10 w Łodzi). 
Średnio w skali krajowej na 1 wojewódzką bibliotekę publiczną przypadało blisko
4,5 etatu pracowników informacji.

Na pytanie jak pracownicy informacji oceniają stan zaopatrzenia w wydawnic
twa informacyjne, aż 30 bibliotek (ponad 60% ogółu) oceniło jako dobry, a tylko 
4 jako średni lub zły.

Do najczęściej wymienianych form szkolenia pracowników informacji, biblio
teki zaliczyły samokształcenie, a następnie udział w konferencjach i seminariach.

Działy informacyjne najsilniej zaznaczyły swoją współpracę z innymi placów
kami bibliotecznymi w ramach sieci wojewódzkiej (wskazało na tę współpracę 
92% bibliotek), jednak istnieje dość blisWe współdziałanie z bibliotekami innych 
sieci (prowadzi je blisko 70% bibliotek). Główne formy tej współpracy, to:

-  organizacja seminariów,
-  realizacja kwerend,
-  pomoc przy organizacji warsztatów pracy w bibliotekach terenowych.

5.З.2.1. U ^kow nicy informacji i sposoby rozpoznawania potrzeb 
informacyjnych czytelników

W grupie indywidualnych użytkowników informacji, biblioteki wypełniające 
ankietę, wskazały na cztery grupy wiekowe:
• osoby od 15 do 19 lat (na tę grupę przypada 32% udzielonych informacji),
• od 19 do 25 la t-30%,
• od 25 do 40 la t-27%,
• powyżej 40 lat -  9%.

Spośród użytkowników instytucjonalnych wojewódzkie biblioteki publiczne 
ustaliły następującą kolejność ich występowania:

-  urzędy wojewódzkie i samorządowe,
-  placówki kultury,
-  szkoły,
-  prasa, radio, telewizja,
-  inne biblioteki,
-  muzea,
-  przedsiębiorstwa,
-  placówld naukowe,
-  stowarzyszenia,
-  instytucje artystyczne,
-  archiwa,
-  parafie.
Na pytanie, w jaki sposób rozpoznawano potrzeby informacyjne czytelników, 

zdecydowane pierwszeństwo uzyskały rozmowy z czytelnikami (wymieniło je 
97% bibliotek), a następnie: analiza rewersów (67%), tylko 18% odpowiadają
cych na ankietę wymieniło formę ankietowania.



5.3.2.2. Stan у^зфозагеша działów informacyjnych

Jak się można było spodziewać stan wyposażenia działów informacyjnych wo
jewódzkich bibliotek publicznych jest tak różny, jak zróżnicowane jest wyposaże
nie techniczne i warunki lokalowe poszczególnych bibliotek.

Z wydanego w 1998 r. informatora adresowego o wojewódzkich bibliotekach 
publicznych, dowiedzieliśmy się, że tylko 30 bibliotek (a więc 61% bibliotek tego 
szczebla) wyposażyło działy informacyjne w bezpośrednie telefony, pozostałe 
mają telefony wewnętrzne (a dwie biblioteki w ankiecie wykazały brak jakichkol
wiek połączeń telefonicznych w swoich działach informacyjnych).

A i^eta skierowana do wojewódzkich bibliotek publicznych miała na celu 
skonfrontowanie stopnia wyposażenia bibliotek w najbardziej podstawowy sprzęt 
i urządzenia, niezbędne do prowadzenia działalności informacyjnej.

Z uzyskanych informacji wynikało, że do najrzadziej występujących tu urzą
dzeń należy czytnik CD-ROM-ów^l, posiadało go tylko 12% anldetowanych bi
bliotek. Można jednak przypuszczać, iż istnienie bazy danych „Przewodnika Bi- 
bUograficznego” na CD-ROM-ie zachęci biblioteki do zakupu komputerów już 
z napędem na CD-ROM. Analizując stan komputeryzacji bibliotek publicznych 
pod koniec lat dziewięćdziesiątych stwierdzono, że wyposażenie bibliotek pod 
tym względem zmieniło się bardzo. Wprawdzie nie przybyło wiele oddzielnych 
czytników CD-ROM, ale nowo zakupione komputery już z reguły miały wmon
towany napęd na CD-ROM.

Ponad 61% ankietowanych bibliotek wyposażyło swoje działy informacyjne 
w komputeiy, ale tylko 49% miało drukarki. Kserografy znajdowały się w intere
sujących nas działach w 53% bibliotek. Tylko 14% działów informacyjnych miało 
telewizoiy oraz megnetowidy. Faksy zainstalowane były wówczas tylko w 24% 
wojewódzkich bibliotek publicznych, a po kilku latach prawie w 100%.

Analizując stan wyposażenia działów informacyjnych należy mieć na uwadze 
fakt, że w niektórych bibliotekach działy te korzystają tylko z tych urządzeń, 
które znajdują się w innych pomieszczeniach. Sytuacja jest wtedy zła, gdy takimi 
urządzeniami biblioteka w ogóle nie dysponuje, co się jednak zdarza, o czym 
przekonamy się prezentując np. stan komputeryzacji wojewódzkich bibliotek pu
blicznych.

Sytuacja bibliotek publicznych w zakresie wyposażenia w komputery i inne 
urządzenia nieodzowne w rozwoju działalności informacyjnej (np. faksy) w ostat
nich latach, pomimo niedostatku środków finansowych, bardzo się poprawiła. 
Zmianę tę można prześledzić w rozdziale o stanie komputeryzacji bibliotek pu
blicznych, zamieszczonej w aneksie niniejszej publikacji.

5.3.3. Rodzaje świadczonych usług informacyjnych
spośród tradycyjnych usług informacyjnych wojewódzkie biblioteki publiczne 

wymieniały najczęściej:
-  informacje bibliograficzne (były one najliczniejsze w 98% bibliotek),
-  informacje o regionie 96%,
-  kwerendy 92%,
-  informaqe faktograficzne 88%.

21 w komputerach produkowanych w tym okresie, nie było jeszcze napędu na CD-ROM.



Tylko 12% bibliotek wymieniło wśród usług informacyjnych -  opracowania 
analityczno-syntetyczne.

Z innych, rzadziej realizowanych usług informacyjnych, na uwagę zasługują 
następujące:

-  informacje o działalności wystawienniczej i organizacji wystaw,
-  prezentaqa firm, przedsiębiorstw, wydawnictw,
-  przeglądy literatury,
-  informacje o przepisach prawnych.
Tylko kilka wojewódzkich bibliotek publicznych pobierało opłaty za niektóre 

usługi informacyjne: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach realizuje od
płatnie zestawienia bibliograficzne oraz sporządzanie adnotacji. Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi odpłatnie organizuje lekqe biblioteczne, 
wydruki z baz komputerowych. Te ostatnie usługi również odpłatnie świadc2yła 
była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu. Opłaty za niektóre usługi in
formacyjne pobierała także Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Natomiast wszystkie biblioteki publiczne pobierają opłaty za sporządzanie 
kserokopii, ograniczając się w zasadzie do ekwiwalentu za zużycie papieru i urzą
dzeń powielających.

Oprócz usług kserograficznych, czteiy wojewódzkie biblioteki publiczne wy
konują również mikrokopie, a niektóre przyjmują prace zlecone z zakresu dru
karstwa, redagowania publikaqi.

Rodzaj i zakres usług zależy w dużym stopniu od obsady etatowej działu, wy
posażenia technicznego biblioteki.

Biblioteki publiczne starają się udzielać różnorodnych informacji, chociaż ist
nieją wątpliwości jaki ma być zakres tych informacji: czy mają się ograniczać do 
spraw regionu, czy wykraczać poza jego granicę. Odnosząc się do modnej obec
nie informaqi biznesowej należało% odpowiedzieć na peanie, na ile ona w bi
bliotece ma być „zregionalizowana”, to znaczy dotyczyć miasta i regionu w zakre
sie np. tworzenia baz o miejscowych firmach, organizacjach gospodarczych, spół
kach i ich aktualnych ofertach, o miejscach pracy22. Wydaje się jednak, że inna 
jest funkcja, a także możliwości i potrzeby ośrodka informacji w bibliotece dzia
łającej w takich aglomeracjach jak: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Szczecin, 
niż w ośrodkach powiatowych. Wszędzie stosuje się następującą zasadę: w każdej 
bibliotece powinny być udzielane konkretne i w miarę szczegółowe informacje, 
a ponadto informacje o informacjach. Przecież w każdym mieście są różne ośrod
ki branżowe, wyspecjalizowane i w przypadku szczegółowych pytań, tylko one 
mogą udzielić profesjonalnej odpowiedzi.

5.З.З.1. Tematyka udzielanych informacji

Bliższa analiza grup wiekowych użytkowników informacji pozwala zoriento
wać się w dużym stopniu w tematyce udzielanych informacji. Tematyka ta wyni
ka z programów edukacyjnych młodzieży, która stanowi -  jak już stwierdzono -  
najliczniejszą grupę użytkowników informacji.

Najwięcej wskazań w odpowiedziach ankietowych padło na następujące zagad
nienia:

22 Pytanie takie zadaje Andrzej Gawroński w publikacji: Wojewódzka biblioteka publiczna jako 
centrum informacji regionalnej i lokalnej. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wo
jewódzki. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowa
nym systemie administracyjnym-zarządzanie, funkcje, standardy”. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r. Op. cit. 
s. 65-77.



-  literatura 35,
-  ekonomia 29,
-  region 28,
-  historia 25,
-  prawo 25,
-  nauki społeczno-polityczne 24,
-  ekologia 18,
-  gospodarka Polski i świata 8,
-  sztuka 7,
-  psychologia 7,
-  geografia 7,
-  technika 7,
-  informatyka 5.
Te dwie ostatnie dziedziny wiedzy można by rozpatrywać łącznie, bowiem zde

cydowana przewaga pytań z zakresu techniki dotyczy komputeryzacji.
Dość często do bibliotek kierowane są pytania związane tematycznie z teletur

niejami, konkursami, z problematyką uprawianego hobby, objęte „wielką grą”, 
bądź rozwiązywaniem krzyżówek itp.

53.32. Działalność informacyjna bibliotek publicznych w  najbliższej 
przyszłości

Przedstawiona działalność informacyjna bibliotek publicznych u schyłku XX 
wieku niewiele różni się od tej, jaką prowadziły biblioteki w przeszłości. Zmieni
ło się tyko w niektórych bibliotekach wyposażenie w sprzęt, głównie komputero
wy, ale dotyczy to przede ws^stkim dużych bibliotek i tylko w pewnym zakresie 
(głównie w tworzeniu baz bibliograficznych). Natomiast bardzo wzbogaciły się 
i rozszerzyły potrzeby i wymagania czytelników. Można jednak odnieść wrażenie, 
że usługi informacyjne bibliotek publicznych są na ogół mało nowoczesne, po
zbawione cech, które uczyniłyby je atrakcyjnymi dla użytkowników biblioteki.

Jeżeli mówimy o nieuchronnych zmianach w bibliotekarstwie polskim, to na
leży się ich spodziewać, przede wszystkim w sferze usług informacyjnych. Właśnie 
one w sposób totalny zadecydują o nowoczesnym obliczu biblioteki publicznej.

Jeszcze przed kilku laty Internet dla wielu małych i średnich bibliotek był 
sprawą tak odległą, że mówiono o nim w kategoriach abstrakcyjnych. Brak kom
putera w bibliotece czynił z Internetu rzecz niedostępną, nieosiągalną nawet 
w dalszej perspektywie. Czas biegnie jednak bardzo szybko i chociaż jeszcze wie
le bibliotek nie ma komputerów, to jednak już prawie ws^scy bibliotekarze przy
sposabiają się do korzystania z informacji elektronicznej.

Należy spodziewać się, że oczekiwanie na dostęp do tej informacji przyspieszy 
realizaqa uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w spra
wie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsc^^.

W uchwale tej Sejm wzywa Rząd do przedstawienia w tiybie pilnym za
łożeń strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W strategii tej 
mają być w szczególności uwzględnione m.in. następujące zagadnienia:

1̂  zasady powszechnego dostępu i wykorzystania Internetu,
2) plan działań wspomagających wykorzystanie usług społeczeństwa informa

cyjnego:
-  dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
-  dla rozwoju wsi.

23 Mon. Pol. Nr 22, poz. 448.



-  w ochronie zdrowia,
-  w zwiększeniu dostępności do dóbr kultury,
-  w ochronie środowiska.
Sejm także zobowiązuje Rząd do pilnego podjęcia prac legislacyjnych umoż

liwiających rozwój gospodarki elektronicznej, w tym do jak najszybszego przesła
nia Sejmowi projektów odpowiednich ustaw regulujących kwestie dotyczące: tzw. 
podpisu elektronicznego, dokumentu elektronicznego, bezpieczeństwa informa- 
qi, kryptografii, ochrony interesów konsumenta, ochrony danych, bezpieczeń
stwa zasad umów zawieranych za pomocą Internetu i sieci telekomunikacyjnych, 
a także kwestie podatkowe i dotyczące przepisów usprawniających detaliczny 
obrót towarowy z zagranicą.

Trudno sobie wyobrazić, aby tak szeroki program rozwoju usług telekomunika
cyjnych, teleinformatycznych i multimedialnych nie objął bibliotek, skoro ma on -  
zgodnie z omawianą uchwałą Sejmu RP -  wspomagać dostęp do dóbr kultury.

Wielkość i znaczenie całego przedsięwzięcia można porównać do przeprowa
dzonych w ostatnich latach trzech reform: administracyjnej, edukacyjnej oraz 
zdrowia, oby tylko jego wykonanie było lepsze, niż owych reform. Trzeba się li
czyć ze znacznymi kosztami, które pociągnie za sobą budowanie podstaw społe
czeństwa informacyjnego w Polsce. W pierwszej kolejności powinny być zlikwido
wane bariery finansowe, ograniczające obecnie nasz dostęp do Internetu. 
Z ostatnich badań z marca 2000 r., opublikowanych w amerykańskim tygodniku 
„The Economist” wynika bowiem, że polski Internet jest jednym z najdroższych 
w cywilizowanym świecie.

W dokumencie opracowanym dla potrzeb Komitetu Badań Naukowych i Mini
sterstwa Łączności, zawierającym wyniki siedmiu ekspertyz, pod zbiorczym tytu
łem „Społeczeństwo Globalnej Informacji w warunkach przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej” z naciskiem podkreślono, że pierwsze kraje, które wkroczą do 
społeczeństwa informacyjnego, uzyskają największe korzyści. One ustalą porzą
dek rzeczy dla wszystkich, którzy pójdą w ich ślady24. W dokumencie tym podkre
śla się, że zadaniem rządu jest stworzenie odpowiednich mechanizmów ekono
micznych, prawnych i administracyjnych dla zagwarantowania powszechnego do
stępu do informacji. W celu zapewnienia powszechnego dostępu do informaqi 
zgromadzonych w sieciach teleinformatycznych konieczne jest ustanowienie przez 
Radę Ministrów programu wieloletniego w zakresie rozwoju regionalnego, które
go celem będzie tworzenie punktów publicznego dostępu do sieci (z wykorzysta
niem terminali komputerowych), które powinny być zlokalizowane w bibliote
kach, szkołach, ośrodkach kultury. Ekspertyzy postulują wspieranie rozwoju tech
nicznych środków rozpowszechniania kultury, zwłaszcza mediów elektronicznych 
(Internet, telewizja cyfrowa) i sprzyjanie obecności polskiej produkcji kulturalnej 
i naukowej w tych mediach. Musi to za sobą pociągnąć prowadzenie komputery
zacji bibliotek publicznych zgodnie ze standardami światowymi tak, aby mogły 
one bez przeszkód wymieniać dane z placówkami zagranicznymi.

Dla bibliotek publicznych budowa społeczeństwa informacyjnego jest nie tyl
ko szansą, ale koniecznością uzupełnienia i modernizacji sprzętu i urządzeń 
komputerowych, z dostępem do Internetu, aby usprawnić, unowocześnić usługi 
informacyjne. Wpłynie na zmianę dotychczasowych form usług informacyjnych, 
a jeśli tak się nie stanie, biblioteka przestanie się liczyć jako instytucja przyjazna 
dla środowiska, w którym pracuje.

24 Ce/e i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Warszawa 2000. Komitet Badań 
Naukowych, Ministerstwo Łączności s. 47.



Rozdział 6

DZIAŁALNOŚĆ 
INSTRUKCYJNO-METODYCZNA 

ORAZ KULTURALNO-OŚWIATOWA 
I WYDAWNICZA 

BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

6.1. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA 
ВШЫОТЕК PUBUCZNYCH

Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek -  zgodnie z definicją przyjętą, 
w cytowanej już pracy Bibliotekarstwo, polega na „udzielaniu pomocy w zakresie 
rozwiązywania problemów meiytorycznych, administracyjnych oraz organizacyj
nych, wskazywanie odpowiednich form i metod pracy, a także nadzorowaniu 
i kontroli funkcjonowania bibliotek” .̂

W pracy tej wyrażona jest opinia, że najbardziej rozbudowana i najlepiej pod 
względem formalnym zorganizowana działalność instrukcyjno-metodyczna jest 
prowadzona w sieci bibliotek publicznych, a historia tej działalności rozpoczęła 
się już w latach dwudziestych w Bibliotece Wzorcowej dla Dzieci Biblioteki Pu
blicznej m.st. Warszawy oraz w Poradni Bibliotecznej, stworzonej przez Warszaw
skie Koło Związku Bibliotekarzy Polskich. Obie placówki służyły pomocą i opie
ką metodyczną bibliotekom publicznym w całym kraju.

Jednak cytowana wyżej definicja działalności kulturalno-oświatowej, w odnie
sieniu do bibliotek publicznych, wymaga już pewnej modyfikaqi, ponieważ od 1990 r. 
biblioteki o statusie samorządowym wykluczają jakąkolwiek kontrolę nad ich funk
cjonowaniem ze strony pracowników merytorycznych innych bibliotek. Możliwy 
jest obecnie jedynie nadzór merytoryczny biblioteki wojewódzkiej w zakresie reali
zacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych dla ogólno
krajowej sieci bibliotecznej. To samo, w obszarze powiatu, spełniać ma powiatowa 
biblioteka publiczna w stosunku do działających tam bibliotek publicznych. Stano
wią o tym art. 20, 20a i 27 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

W praktyce jest to zmiana zasadnicza, chociaż niektóre formy działalności in
strukcyjno-metodycznej nie zmieniły się, to jednak możliwość jej prowadzenia 
uzależniona jest nie od biblioteki, która ten nadzór ma sprawować, ale przede 
wszystkim od tej, która ma być nadzorowana2. Tak więc pomoc instrukcyjno-me
todyczna może być realizowana w formie swego rodzaju usługi^. Jeśli nie ma za
potrzebowania na usługę, usługi brak.

1 Bibliotekarstwo. Wyd. 2 uzup., rozsz. Op. cit. s. 321.
2 W. Szymanowski: Prawno-społeczne uwarunkowania dńałalności instrukcyjno-metodycznej 

i nieco wniosków. „Bibliotekarz” 1994 nr 1 s. 3-7.
3 W. M ichnal: Czy my instruktony będziemy potrzebni? „Bibliotekarz” 1993 nr 4 s. 9-11.



DZIAŁALNOŚĆ 
INSTRUKCYJNO - METODYCZNA

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Opolu

praTOcfeona jest роргжг;
"•    ?—•    .....
* wyjazdy do bibliotek i filii bibliotecaaiych;
* instruktaż na miejscu;
* opracowywanie pomocy metodycznych; 

udostępnianie zbiorów i materiałów biblio- 
teczno - informacyjnych ssnajdujątych się 
w Poradni Metodycznej;

Badania Instytutu Książki 
i Czytelnictwa Biblioteki Naro
dowej potwierdzają, źe obecnie 
kontakty bibliotekarzy gmin
nych z instruktorami wojewódz
kich bibliotek publicznych coraz 
mniej opierają się na formule: 
przełożony -  podwładny, a co
raz bardziej przypominają rela
cję nauczyciel -  uczeń .̂

Przez wiele lat pracownicy 
działów instrukcyjno-metodycz
nych mieli przypisaną opiekę te
rytorialną: z biblioteki wojewódz
kiej wyznaczano im konkretne 
powiaty, z powiatowej -  gminy. 
Pełnili oni funkgę zbliżoną do 
dzisiejszej inst^uqi lekarza 
pierwszego kontaktu. Zajmowali 
się wszystkim: doborem i selekcją 
książek, przeprowadzaniem skon- 
trum, szkoleniem i doskonale
niem bibliotekarzy i kierowników 
punktów bibliotecznych, a jak 
trzeba było to także zakupem wy
posażenia dla bibliotek i nawet 
węgla na zimę (w przeszłości były 
to najtrudniejsze czynności).

W połowie lat dziewięćdziesiątych liczba instruktorów pracujących w działach 
instrukcyjno-metodycznych wojewódzkich bibliotek publicznych przekraczała 
300 osób. Dość zaskakujące było ich rozmieszczenie kadrowe w województwie od 
2 do 15 instruktorów, bliższe dane na ten temat podajemy w rozdziale traktują
cym o stanie zatrudnienia w bibliotekach. W przeszłości nie było takich dyspro
porcji w obsadzie etatowej w bibliotekach publicznych, ponieważ sprawy te były 
regulowane centralnie^.

Namiastką dawnych regulacji prawnych dotyczących obsady instruktorskiej, 
miało być, postulowane w latach dziewięćdziesiątych ustalenie standardów, sta
nowiących podstawę działalności instrukcyjno-metodycznej.

W 1994 r. starano się metodą ankietową uzyskać informagę na temat zmieniają
cej się funkqi instruktorów wojewódzkich bibliotek publicznych. Jednak okazało się, 
że wyciąganie wniosków dotyczących nowego kształtu działów instrukcyjno-meto
dycznych jest możliwe jedynie po zapoznaniu się z potrzebami bibliotek terenowych.

Stąd wysoko ocenić trzeba pomysł, aby o działalność instrukcyjno-metodycz
ną zapytać nie jej realizatorów, lecz adresatów. Wyniki tych badań przedstawiła 
Krystyna Kunderak w artykule Jak nas widzą i czego od nas oczekują biblioteka-

рюта<4а dę również
* doskonalenie ziaeodowe d la  pracow ników  biblio tek

organizując szkolenia, konferenge metodyczne, semi
naria i spegałistyczne kursy;

* prom ocję k sią ih i г b ib lio tek
organizując spotkania z pisarzami i ciekawymi 
ludźmi, objazdowe wystawy z  prywatnych zbiorów i ko
lekcji, wojewódzkie konkursy czytelnicze, audycje 
radiowe;

* dzia ła ln ość  w ydawniczą;
* sondaże, badan ia  i  analizy.

Ulotka WBP w Opolu

^ W. Przybyszewski, A. Rusek: Biblioteki publiczne wobec zmian ustroju i systemu administra
cji państwa. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1998 s. 56. Materiały Informacyjne Instytutu Książki 
i Cz^elnictwa.

5 Obowiązywało wówczas zarządzenie Nr 13 Ministra Kultuiy i Sztuki z dnia 28 marca 1978 r. 
w sprawie ustalenia wskaźników zatrudnienia w bibliotekach publicznych (Dz. Urz. MKS Nr 2, poz. 10.



rze zgmin?^. Autorka podkreśliła, że celem tych badań było uzyskanie specyficz
nego efektu -  nie tyle odpowiedzi na pytanie, co lub jak robimy, tylko co o tym 
myślą i jak oceniają działanie bibliotek wojewódzkich ich odbiorcy'.

Do najbardziej oczekiwanych form i rodzajów pomocy bibliotekarze pla
cówek terenowych zaliczyli m.in.: klasyfikację materiałów bibliotecznych (48% 
badanych), selekcję zbiorów (65%). Prawie wszyscy badani (ok. 98%) pozytywnie 
oceniają szkolenia prowadzone przez wojewódzkie biblioteki publiczne.

Obecnie odchodzi się od opieki terytorialnej na rzecz specjalizacji w określo
nej dziedzinie, a tylko gdy zaistnieje potrzeba, dodatkowo podejmuje się sprawy 
rzadziej lub czasowo występujące.

Na pr^kładzie pracy Działu Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej 
i Miejslaej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie wyróżniają się 
następujące specjalizacje^:

-  kształtowanie zasobów bibliotecznych,
-  promocja literatury i jej percepcja,
-  czytelnictwo dzieci i młodzieży,
-  obsługa specjalnych kategorii czytelników,
-  organizacja sieci i pracy Hbliotek, zarządzanie, działalność bibliotek w śro

dowisku,
-  komputeryzacja bibliotek,
-  analiza i badanie zjawisk czytelniczych i funkcjonowania bibliotek.
Ostatnie lata dają potwierdzenie, że najbardziej oczekiwaną ze strony biblio

tek terenowych pomocą jest udział biblioteki wojewódzkiej lub powiatowej 
w komputeryzacji.

Opinię tę potwierdzają następujące spostrzeżenia z dawnego woj. pilskiego: 
„rola biblioteki wojewódzkiej w stosunku do bibliotek w terenie polegała począt
kowo na przełamywaniu stereotypu myślenia, że przed komputeryzacją bibliote
ki się uchronią. Kolejnym -  była popularyzacja własnej -  pilskiej drogi dochodze
nia do osiągniętego celu poprzez prezentowanie tych działań na seminariach 
i szkoleniach dla kadry bibliotek terenowych oraz prowadzenie szkoleń przywar- 
sztatowych na miejscu w Pile” .̂

Dość często wypowiadane są opinie, że wiodącą funkcję instrukcyjno-me- 
todczną w stosunku do sieci bibliotek publicznych spełnia Biblioteka Narodowa 
i jej instytuty. Z takim sformułowaniem spotkałem się przy okazji badania opinii 
o Bibliotece Narodowej absolwentów pomaturalnego studium bibliotekarskie- 
goio. Formułowano tu nawet takie postulaty, aby funkcja Biblioteki Narodo
wej byia podobna do działu instrukc^no-metodycznego biblioteki woje
wódzkiej, ale obejmować powinna całą sieć bibliotek publicznych. Byłaby to więc

6 K. Kunderak: Jak nas widzą i czego od nas oczekują bibliotekarze z gmin? W: Jak pomagać bi
bliotekom? Dylematy czasu przemian. Materiały z konferencji Cedzyna 18-20 wrzesień 1994 r. Op. cit. 
s. 83-92.

 ̂Badaniem, za pomocą kwestionariusza -  ankiety, objęto 356 bibliotek miejskich, miejsko-gmin
nych i gminnych z 6 dawnych województw: nowosądeckiego, olsztyńskiego, opolskiego, poznańskie
go, tarnobrzeskiego i kieleckiego.

 ̂J. Gajewski: Co się zmienia w pracy instrukcyjno-metodycznej wojewódzkich bibliotek publicz
nych. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z  Ogólnopolskiej 
Konferencji nt. „Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administrac^nym -  za
rządzanie, funkcje, standardy’. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r. Op. cit. s. 48-56.

 ̂M. Bochan: Rola wojewódzkiej biblioteki publicznej w procesie komputeryzacji bibliotek w r ę b 
nię. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Op. cit.

L. B iliński: Biblioteka Narodowa w opinii absolwentów pomaturalnego studium bibliotekarskie
go. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy 1999 s. 40.



centralna poradnia metodyczna, co wcale nie należy do nowych koncepcji^l. 
Trzeba jednak stwierdzić, że jest to błędny pogląd na temat roli Biblioteki Naro
dowej oraz nikła nadzieja, aby wymienione postulaty były zrealizowane.

Tworzenie bibliotek powiatowych, będące obecnie dużym obciążeniem orga- 
nizac)/jnym wojewódzkich bibliotek publicznych, przyniesie w najbliższej per
spektywie nowy podział zadań w działalności instrukcyjno-metodycznej pomię
dzy bibliotekami szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

6.1.1. Oczekiwania bibliotek publicznych wobec 
Biblioteki Narodowej

Więzy łączące biblioteki publiczne z Biblioteką Narodową były i są bardzo sil
ne. We wszystkich najważniejszych sprawach mei^orycznych z dziedziny biblio
tekarstwa najwyższą wyrocznią była Biblioteka Narodowa. Wśród pracowników 
bibliotek publicznych znajdziemy jeszcze wielu, którzy chcieliby widzieć Bibliote
kę Narodową, jako centrum metodyczne i koordynacyjne dla całej sieci bibliotek 
pub licznych^^ . Są to skutki dawnych, bezpośrednich kontaktów, nawet w bardzo 
drobnych sprawach, z Biblioteką Narodową

Od początku lat pięćdziesiątych biblioteki publiczne bezpośrednio otrzymy
wały (co tydzień) z Biblioteki Narodowej rejestracyjne karty katalogowe, które 
obejmowały około 30% pozycji uwzględnianych w „Przewodniku Bibliograficz
nym”. Karty te były podstawą do prowadzenia katalogów bibliotek publicznych. 
Karty adnotowane otrzymywane z Biblioteki Narodowej były podstawą do wybo
ru nowości wydawniczych dla tych bibliotek. Biblioteka Narodowa wydawała, 
przy współudziale SBP, od 1954 r. rocznik „Literatura Piękna” zawierający bieżą
cy przegląd produkcji wydawniczej z zakresu szeroko rozumianej beletrystyki, 
a od 1966 r. ilustrowane albumy bibliograficzne dla dzieci pt. „Czy znasz te książ
ki?” W Bibliotece Narodowej przygotowywano, z myślą o bibliotekach publicz
nych, różne katalogi wzorcowe przydatne w kształtowaniu księgozbiorów biblio
tek publicznych. Opracowywano również pomoce metodyczne do prowadzenia 
katalogów rzeczowych opartych na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, prze
znaczone dla średnich i małych bibliotek publicznych, a także dla filii i oddziałów 
dla dzieci. Biblioteka Narodowa opracowywała ustalenia dotyczące profilowania 
zbiorów, wreszcie wskazówki dotyczące selekcji zbiorów. Stan zaopatrzenia bi
bliotek publicznych w nowości wydawnicze i ich wykorzystanie -  był tematem cy
klicznych badań Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

Było więc wiele nici wiążących bezpośrednio Bibliotekę Narodową z bibliote
kami publicznymi. Nici te musiały się jednak zerwać, bo niektóre były już bardzo 
słabe (na skutek dużych opóźnień w nadsyłaniu różnych materiałów dla biblio
tek, np. kart adnotowanych), inne zastąpiła nowa technika, głównie komputero
wa. Biblioteki publiczne zawsze wysoko oceniały otrzymywane z Bibliotek Naro
dowej materiały, natomiast powiększające się opóźnienia w ich opracowaniu 
obniżały ich wartość użytkową do minimum. Karty adnotowane, które miały służyć 
informacją przy zakupie nowości, przysłane z wielomiesięcznym opóźnieniem, 
były najczęściej wykorzystywane po stronie niezadrukowanej -  np. do tworzenia

Na ten temat wypowiadał się Jan Burakowski w artykule: C?y potrzebna jest Centralna Biblio
teczna Poradnia Metodyczna w Polsce? „Por. Bibl.” 1984 nr 1 s. 4-5.

L. B iliński: Biblioteka Narodowa w opinii absolwentów pomaturalnego studium bibliotekar
skiego. Warszawa: CUKB 1999 s. 40.



kartotek zagadnieniowych. Podobny los, z analogicznych przyczyn, spotykał reje
stracyjne karty katalogowe. Roczniki, z bibliografią adnotowaną „Literatura 
Piękna”, były publikowane z ponad rocznym opóźnieniem. To najczęściej główna 
przyczyna przerwania kontynuacji tych usług Biblioteki Narodowej na rzecz bi
bliotek publicznych. Obecnie powrót do nich jest już niecelowy, ponieważ powo
li, ale jednak weszliśmy w bardziej nowoczesną technologię elektroniczną, która 
pozwala pracować lepiej i szybciej, ale czy ta szybkość nas obecnie zadowala? Ja
dwiga Sadowska, kierownik Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej na 
to pytanie już częściowo odpowiedziała stwierdzając: „myślę, że Biblioteka Naro
dowa mogłaby szybciej dostarczać owe opisy bibliograficzne, gdyby miała odpo
wiednio dofinansowane i odpowiednio zorganizowane służby zajmujące się dzia
łalnością podstawową biblioteki, a więc gromadzeniem i opracowaniem... nie dla
tego mamy zaległości, że nasi pracownicy są le n iw i” l3.

Być może owe opóźnienia w pracach, na które czekają inne biblioteki to cecha 
nie tylko Biblioteki Narodowej w Warszawie, ale tendencja występująca w biblio
tekarstwie światowym. Znany w świecie bibliotekoznawca Maurice Line pisał już 
w 1995 r., że coraz częściej pojawiają się zastrzeżenia co do wypełniania przez bi
blioteki narodowe nałożonych na nie funkcji, ponieważ mając za zadanie służyć 
wszystkim z coraz większą trudnością wypełniają nie tylko rozszerzone, ale także 
podstawowe swoje o b o w ią zk il^ . A może rację miał M. Line mówiąc, że bibliote
ki narodowe powinny przygotowywać się do tego, by świadczyć usługi przede 
wszystkim dla bibliotek, w mniejszym stopniu dla indywidualnych użytkowników? 
Częściowo tak się już dzieje, bo jak podaje cytowana wyżej J. Sadowska „w ciągu 
ostatnich pięciu lat liczba bibliotek, któiym przekazujemy nasze dane, i które tym 
samym nie muszą u siebie opracowywać zbiorów, wzrasta co rok o 100%. W tej 
chwili (tj. pod koniec 1997 r. -  przyp. LB) około 600 krajowych bibliotek publicz
nych nie musi opracowywać nowych nabytków, bo otrzymuje od nas gotowe da
ne. Według mnie ta funkcja Biblioteki Narodowej jest w tej chwili dla środowiska 
bibliotek publicznych chyba najważniejsza”^̂ . Potwierdziła ponadto, ze najwięk
sze zapotrzebowanie jest obecnie na instrukqe opracowania czasopism, opraco
wania artykułów i haseł przedmiotowych.

Biblioteki z ogromnym zadowoleniem i pożytkiem korzystają z bazy danych 
„Przewodnika Bibliograficznego” na CD-ROM-ach oraz na tym samym nośniku 
z bibliografii zawartości czasopism. Nie mogą się jednak pogodzić z faktem, że 
„Bibliografia Zawartości Czasopism” obejmuje tylko ok. 30% czasopism. Jest to 
jednak zbyt duża selekcja, chociaż usprawiedliwiają ją braki kadrowe i finansowe 
Biblioteki Narodowej. Z dzienników „Bibliografia Zawartości Czasopism” 
uwzględnia tylko 2 tytuły: „Rzeczpospolitą” i „Gazetę Wyborczą” (bez mutacji 
regionalnych). Ostrej selekcji poddane są również czasopisma bibliotekarskie. 
Z pewnością jest trudno opracowywać w skali roku aż 150 tys. opisów publikowa
nych artykułów, ale należy uwzględnić fakt, że zawartością czasopism interesuje 
się bardzo duża część społeczeństwa. Wiele praktycznych rozwiązań tego proble
mu przyniosłaby bliska współpraca Biblioteki Narodowej z bibliotekami publicz
nymi opracowującymi bibliografie regionalne.

Czym jest, a czym powinna być centralna książnica państwa? Zapis spotkania dyskusyjnego, 
które odbyło się w Kbliotece Narodowej 7 listopada 1997 r. „Biuletyn Informacyjny Biblioteki 
Narodowej” 1998 nr 1-2 s. 22-36.

Op. cit. s. 24.
Сф. cit. s. 35.



Biblioteki publiczne i ich c^elnięy bardzo żałują, że Biblioteka Narodowa 
zarzuciła już w latach osiemdziesiątych wydawanie i koorcfynowanie opracowy
wania w innych ośrodkach, tak bardzo popularnych, głównie w środowiskach 
młodzieżowych, poradników bibliograficznych, przynoszących w logicznym ukła
dzie rzeczowym, adnotowany spis piśmiennictwa związanego z określonym twór
cą, tematem rocznicowym, zagadnieniem nurtującym społeczeństwo. Zebrana na 
określony temat literatura wraz z informacjami o recenzjach -  to bardzo cenny 
materiał edukacyjny. Gdybym mógł korzystać w sposób jawny z poradnika biblio
graficznego Ryszarda Koniczka-Polski film fabularny 1947-1966^ ,̂ będący prze
wodnikiem po piśmiennictwie i twórczości filmowej, nie bałbym się przystąpić do 
olimpiady na temat polskiego filmu fabularnego tego okresu. W poradniku tym 
zaprezentowano wszystkich reżyserów filmów fabularnych i omówiono ich dzieła 
(podając autorów scenariuszy, zdjęć, muzyki, a także występujących w filmie ak
torów oraz opublikowane recenzje o filmie). Znajdziemy tam informacje o waż
niejszych międzynarodowych festiwalach filmowych, przegląd piśmiennictwa 
o polskim filmie fabularnym. Poradnik zaopatrzony jest w indeks nazwisk, indeks 
filmów fabularnych, bibhografię sfilmowanych utworów literackich. A może war
to wspólnie z Filmoteką Narodową pokusić się o podobny poradnik, który byłby 
kontynuacją omawianego opracowania? Ile ważnych tematów rocznicowych 
ostatnich lat nie doczekało się opracowań poradnikowych, np. 50 rocznica po
wstania warszawskiegoi'7, Rok Mickiewicza, Rok Słowackiego, Rok Reymonta, 
nie mówiąc o bolesnej rocznicy Katynia, o której piśmiennictwo, z przycẑ n̂ poli
tycznych, pojawiło się dopiero w ostatnich latach. Wprawdzie poradnik bibliogra
ficzny ,^dam Mickiewicz” ukazał się w 1955 r. i „Juliusz Słowacki” w 1959 r., ale 
pozyqe te są już nieosiągalne, a ponadto bardzo dużo od tego czasu ukazało się 
prac oceniających twórczość naszych wieszczów, które należałoby omówić.

Bardzo wartościowa seria opracowań „Biblioteki publiczne W liczbach” pod 
redakcją Jerzego Maja byłaby jeszcze bardziej przydatna, gdyby ukazywała się 
wcześniej niż w drugiej połowie roku następnego, którego zawarta tam analiza 
dotyczy. Najbardziej wydłuża czas oczekiwania na tę publikację cykl wydawniczy 
w samej BibUotece Narodowej. Chyba jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę 
z tego, że publikacja ta jest odzwierciedleniem zaangażowania (lub jego braku) 
samorządów w finansowanie bibliotek publicznych. Argumenty dotyczące zmia
ny finansowego usytuowania bibliotek publicznych, przedkładane jeszcze przed 
ustalaniem budżetu na rok następny, byłyby bardziej skuteczne.

Z tych kilku przykładów można wnioskować, że oferta życzeń ze strony biblio
tek publicznych do Biblioteki Narodowej jest szeroka i nie zawsze możliwa do 
zrealizowania w krótkim czasie.

Podkreślić jednak należy, że temat spełnione i niespełnione oczekiwania bi
bliotek publicznych wobec Biblioteki Narodowej jest i trudny i niebezpieczny, ale 
mimo wszystko łatwiejszy do wyartykułowania niż kwestia oczekiwań tychże bi
bliotek od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na uwagę zasługuje fakt, że Biblioteka Narodowa była zawsze otwarta na 
udzielanie pomocy merytorycznej innym bibliotekom, zwłaszcza publicznym, jed
nak warunld organizacyjne i finansowe na realizację tej pomocy bardzo się zmie-

R. Koniczek: Polski film fabularny 1947-1967. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1967 s. 175. 
Bardzo dobrze, że ukazała się cenna publikacja Witolda Grabskiego: Prasa Powstania War

szawskiego 1944. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1994 s. 97.



niały. Inaczej sytuacja ta przedstawiała się w okresie centralizacji zarządzania 
i względnego dostatku środków finansowych na cele biblioteczne, niż po wpro
wadzeniu decentralizacji i drastycznych oszczędności w kulturze. Nie zmieniły się 
tylko oczekiwania bibliotek publicznych na pomoc meiytoiyczną ze strony Bi
blioteki Narodowej. Można nawet uzasadnić tezę, że są one większe, z powodu 
zerwania się więzi organizacyjnych pomiędzy bibliotekami publicznymi różnych 
szczebli. Na konkretne przykłady utrzymywania więzi Biblioteki Narodowej z bi
bliotekami publicznymi wskazuje pełnomocnik Biblioteki Narodowej ds. współ
pracy z bibliotekami publicznymi Jan Wołosz, w artykule Biblioteka Narodowa na 
rzecz bibliotek publicznych^^.

Autorki pięknie wydanej publikacji Biblioteka Narodowa w Warszawie. Trady
cja i Współczesność -  Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska i Halina Tchórzewska-Kaba- 
tal^ wymieniają siedemnaście funkcji, jakie pełni Bibliotheca Patria. Prawdopo
dobnie tych funkcji można byłoby się doszukać znacznie więcej, ale te wymienio
ne są bezprzecznie najważniejsze. Zapoznając się z ich treścią spróbowałem wy
brać te, które powinny być najważniejsze dla bibliotek publicznych. Nie trzeba 
podkreślać, że Biblioteka Narodowa jest największą biblioteką publiczną w Pol
sce i od niej ponad 9 tys. bibliotek publicznych i filii oczekuje bardzo dużo, praw
dopodobnie za dużo. Godne zainteresowania bibliotek publicznych są, moim 
zdaniem, te zadania Biblioteki Narodowej, które wyrażają się w funkcjach:

-  narodowej centrali bibliograficznej, opracowującej i wydającej bibliografie: 
narodową bieżącą i retrospektywną, poloników zagranicznych, bibliografii pol
skich i nauki o książce,

-  ośrodka prac unifikacyjnych w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii, współ
pracującego z Polskim Komitetem Normalizacyjnym,

-  agendy prowadzącej statystykę wydawnictw krajowych,
-  narodowego ośrodka międzynarodowych systemów informacji o znormali

zowanych numerach wydawnictw zwartych ISBN i ciągłych ISSN,
-  placówki dokumentującej i upowszechniającej informacje o piśmiennictwie 

polskim i zagranicznym znajdującym się w bibliotekach krajowych, a także o bi
bliotekach i ośrodkach informacji oraz o wydawcach w Polsce,

-  centralnej biblioteki w dziedzinie informacji naukowej, nauki o książce, bi
bliotekarstwa i archiwistyki,

-  nowoczesnego ośrodka ochrony i konserwacji zbiorów bibliotecznych,
-  instytucji naukowej prowadzącej badania w zakresie bibliotekoznawstwa, bi

bliografii, historii książki i bibliotek, czytelnictwa, informacji naukowej i nauk po
krewnych, a także placówki upowszechniającej wyniki badań naukowych w dzie
dzinach objętych problematyką badawczą biblioteki,

-  ośrodka metodycznego i konsultacyjnego, któiy wspiera meiytoiyczną dzia
łalność bibliotek krajowych,

-  placówki współuczestniczącej w kształtowaniu koncepcji rozwoju bibliote
karstwa polskiego,

-  ośrodka ochrony dóbr kultury w zakresie materiałów bibliotecznych,
-  placówki oświatowej, która popularyzuje wiedzę o piśmiennictwie i bibliote

kach poprzez organizowanie m.in. wystaw, odczytów, konferencji.

J. W ołosz: Biblioteka Narodowa na rzecz bibliotek publicznych. „Biuletyn Biblioteki Narodo
wej” 1999 nr 4 s. 29-32.

J. Pasztaleniec-Jarzyńska, H. Tchórzew ska-K abata: Biblioteka Narodowa w Warsza
wie. Tradycja i Współczesność. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1999 s. 55 il.



6.2. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNOOŚWIATOWA 
ВШиОТЕК PUBUCZNYCH

Istnieje dość powszechne przekonanie, że biblioteka jest instytucją wyłącznie 
gromadzącą zbiory oraz udostępniającą je w różnych formach. Tymczasem biblio
teka publiczna tym różni się od innych bibliotek, że prowadzona jest tam szero
ka działalność edukacyjna i kulturalno-oświatowa, na ile tylko pozwalają na to 
warunki lokalowe i środki finansowe. Działalność ta w wielu przypadkach uzu
pełnia pracę innych placówek kultury i oświaty, a tam gdzie takich placówek nie 
ma biblioteka jest jedyną placówką kułtuiy w środowisku, O rozmiarach różno
rodnej 
la 30,

lej działalności kulturalno-oświatowej bibliotek publicznych informuje tabe- 
), uwzględniająca rodzaje i liczbę imprez, zorganizowanych w 1998 r.̂ 0

Tabela 30
Liczba imprez zorganizowanych przez biblioteki publiczne
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POLSKA 6258 2901 12929 36192 3511 37871 21888 1227 3791 90134

Dolnośląskie 727 286 1395 3929 423 3698 1633 70 349 7680

Kujawsko-Pomor. 381 140 1007 2436 248 2260 1204 85 421 5170

Lubelskie b.d. b.d.- b.d. b.d. 251 2521 638 45 211 5296

Lubuskie 264 107 709 1875 140 1204 717 98 225 4570

Łódzkie 278 156 670 1601 130 2134 1091 113 165 4272

Małopolskie 604 367 1050 1997 341 3663 1018 97 253 4600

Mazowieckie 635 377 1165 2643 387 3265 2897 55 363 10699

Opolskie 176 123 502 1487 68 1072 437 44 90 2995

Podkarpackie 639 117 986 4502 167 37G7 3807 21 161 5826

Podlaskie 243 115 491 943 131 1456 678 43 98 2361

Pomorskie 350 171 700 2136 198 2152 962 55 149 6018

Śląskie 362 182 827 3310 200 2645 1228 92 324 7250

Świętokrzyskie 205 57 401 950 90 1272 351 20 64 1967

Warmińsko-Mazur. 172 43 271 894 125 1829 199 35 127 2614

Wielkopolskie 506 460 965 3999 340 2915 3022 222 407 10741

Zachodniopomor. 378 93 946 2747 272 2078 2006 132 384 8075

^Kultura w 1998 r. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: GUS 1999 s. 203.



Organizowane przez biblioteki publiczne imprezy limitowane są wysokością 
środków finansowych posiadanych na ten cel. Są one od szeregu lat bardzo ogra
niczone, stąd stosunkowo mała jest np. liczba spotkań autorskich, cieszących się 
w przeszłości ogromnym powodzeniem. Wśród innych instytucji i placówek kul
turalno-oświatowych biblioteki publiczne wyróżniają się interesującą i różnorod
ną działalnością na rzecz edukacji kulturalnej młodzieży. Byłaby ona jeszcze bar
dziej dostrzegalna, gdyby zrealizowano w większym stopniu założenia Międzyre
sortowego Programu Edukacji Kulturalnej, a zakładał on m.in2i;

-  budowanie systemu prawno-finansowego towarzyszącego rynkowi książki 
i prasy;

-  dotowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży;
-  stworzenie warunków do powstania czasopism, adresowanych szczególnie 

do grup wiekowych 8-12 i 13-18;
-  dalsze wspieranie wartościowej literatury, a zwłaszcza klasyki polskiej;
-  uruchamianie systemu dotacyjnego podręczników i książek pomocniczych 

dla szkół artystycznych (na różnych nośnikach informatycznych);
-  wspieranie zakupów książek i prasy kulturalnej dla bibliotek szkolnych i pu

blicznych.
Z najnowszych danych GUS wynika, że najliczniejszą grupę uczestników róż

nych form edukacji kulturalnej stanowią dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat. 
Dokumentuje to tabela 3l22,

Uczestnicy imprez edukac)(inych
Tabela 31

Formy edukacji 
kulturalnej

Imprezy
ogółem

Z tego
Dla dzieci w wieku 

przedszkolnym
Dla dzieci w wieku 

7-15 lat
Dla młodzieży 

w wieku 16-20 lat
OGÓŁEM 216702 26293 157780 32629

Z tego
Wystawy książek 37871 2703 22053 13115
Konkursy, turnieje 
czytelnicze

36192 3600 30918 1674

Projekcje filmowe i pokazy 
audiowizualne

21888 3920 16000 1968

Okolicznościowe imprezy 
kulturalne

12929 1673 9697 1559

Pozostałe 107822 14397 79112 14313

W komentarzu do tej statystki, GUS zauważa, że biblioteki bardzo rozpo
wszechniły edukację kulturalną przez swoiste współzawodnictwo, gdyż 36,2 tys. 
imprez, czyli niemal 17% wszystldch zadań to konkursy i turnieje czytelnicze, dal-

21 Międzyresortowy program edukacji kulturalnej. Dokument przyjęty 27 listopada 1996 r. przez 
Rad^Miriistrów Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki 1996 s. 61.



sze 6,3 tys. zadań (niespełna 3% ogółem) w formie promocji wyróżniającycłi się 
czytelników, a także 3,5 tys. konkursów recytatorskicłi.

Przykładem szczególnie dużego zaangażowania bibliotek w działalność kultu
ralno-oświatową był ich udział w obchodzonym w 1998 r. Roku Adama Mickiewicza.

Biblioteki publiczne organizowały prelekqe i pogadanki na temat życia, dzia
łalności Adama Mickiewicza i jego twórczości. Organizowano wycieczki na cie
kawsze imprezy mickiewiczowskie.

Imprezy mickiewiczowskie organizowane w bibliotekach publicznych pokaza
ły dorobek Wieszcza w sposób niekonwenqonalny, odbiegający od programu 
szkolnego. W wielu przypadkach nie było to bierne, lecz bardzo aktywne uczest
nictwo młodzieży w poszukiwaniu piękna poezji Adama Mickiewicza. Świadczy 
o tym liczny jej udział w konkursach, turniejach, imprezach artystycznych inspi
rowanych twórczością Wieszcza.

Zaraz po zakończeniu obchodów 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, 
biblioteki publiczne przystąpiły do opracowywania programów związanych 
z przypadającym w 1999 r. Rokiem Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina 
oraz pozystówania środków na realizowanie planowanych zamierzeń. Ze wzglę
du na szczupłość środków finansowych liczba i rozmiary organizowanych przez 
biblioteki publiczne imprez związanych z Rokiem Juliusza Słowackiego i Fryde
ryka Chopina nie dorównywała przedsięwzięciom poświęconym Mickiewiczowi.

Podobną opinię można odnieść do Roku Reymonta, zakończonego 31XII 
2000 r.

W ostatnich latach coraz szerzej biblioteki organizują liczne imprezy, głównie 
z młodzieżą, popularyzujące różne dziedziny wiedzy, przy wykorzystaniu literatu
ry niebeletrystycznej.

W okresie, kiedy na działalność oświatową biblioteki publiczne miały odpo
wiednie środki, do najczęściej organizowanych form należały konkursy czytelni- 
cze23 oraz spotkania autorskie. Szczególnie w okresie majowych Dni Oświaty, 
Książki i Prasy spotkania takie miały charakter masowy. Towarzyszyły im wysta
wy książek, lekcje biblioteczne, wycieczki młodzieży do bibliotek itp. Formy te 
nie zanikły, prowadzone są dalej, ale ich skala jest znacznie mniejsza i brakuje im 
oprawy propagandowej, która kiedyś miała monstrualne wymiary.

63. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 
ВШиОТЕК PUBLICZNYCH

6.3.1.Wydawnictwa informacyjne 
i metodyczne bibliotek i dla bibliotek

Szersza działalność wydawnicza bibliotek publicznej mogła zaistnieć dopiero 
na początku lat dziewięćdziesiątych, a ściślej po zniesieniu w Polsce cenzury. 
Okazuje się, że cenzura była tak wszechwładna, że wnikała nawet do bibliotek 
publicznych, które zabiegały o zezwolenie wydawania materiałów metodycznych, 
bibliografii, informatorów dla czytelników. Pomimo niskich nakładów tych wy-

23 Najdłużej prowadzonym i najbardziej masowym konkursem czytelniczym, organizowanym 
głównie na wsi z inicjatywy „Dziennika Ludowego” był konkurs pt. „Zloty Kłos dla Twórcy -  Srebr
ne dla Czytelnika” oraz korikurs organizowany w środowiskach przemysłowych, z inicjatywy „Głosu 
Pracy” pod hasłem „Książka bliżej czytelnika”.



dawnictw, fatalnej techniki ich wykonywania (często był do tego użyty prymityw
ny powielacz spii^usowy), działalność ta nie była wolna od ingerencji cenzury lo
kalnej. Na szczęście wydawcy takich materiałów stosowali niezawodną metodę: 
na materiałach w widocznym miejscu wpisywali formułkę -  do użytku wewnętrz
nego, co automatycznie zwalniało z ocenzurowania.

O rozmiarach i rodzaju działalności wydawniczej biblioteki decydował, poza 
czynnikami politycznymi, stopień organizacyjny biblioteki publicznej. Najwięcej 
wydawały wojewódzkie biblioteki puMiczne, a następnie duże biblioteki miejskie. 
Każda większa biblioteka starała się wydać informator o książnicy, w którym 
prezentowano krótką historię, charakterystykę zbiorów, a także zamieszczano 
podstawowe informaqe dla czytelników.

Analizując najczęściej opracowywane przez wojewódzkie biblioteki publiczne 
wydawnictwa informacyjne zauważamy, że zdecydowaną przewagę liczbową ma
ją zestawienia bibliograficzne (wykonuje je blisko 80% ankietowanych bibliotek). 
Blisko 44% bibliotek opracowuje i wydaje bibliografię regionalną. Z uwagi na 
ogromną wartość dokumentacyjną i informacyjną opublikowanych bibliografii 
regionalnych, przedstawiamy ją w aneksie do niniejszej publikaqi.

Ważną fimkgę metodyczną, a także informacyjną, spełniają (2 :asopisma woje
wódzkich bibliotek publicznych. Adresowane są one gjównie do b&liotek samorządo
wych, nad którymi wojewódzka biblioteka publiczna sprawuje opiekę merytoryczną.

Wydawałoby się, że o powołaniu nowych tytułów czasopism bibliotekarskich 
i dobrej dla nich koniunkturze decydował wzrost prestiżu zawodu bibliotekar
skiego lub przełomowe wydarzenia w historii bibliotekarstwa. Tak jednak, jak się 
dalej przekonamy, nie było.

Przełomowy dla prasy w Polsce, a tym samym dla czasopism bibliotekarskich, 
był rok 1989. Tylko w 1989 r. utworzono 8 tytułów, czyli ponad 20% ogółu istnie
jących periodyków bibliotekarskich, a jeżeli do tego dodamy 13 tytułów zapocząt
kowanych w latach dziewięćdziesiątych, to można stwierdzić, że po 1989 r. po
wstało blisko 53% istniejących obecnie czasopism bibliotekarskich. Mo^o tak się 
stać dzięki zniesieniu cenzury, likwidacji koncernu RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 
a także innych czynników, o których dalej będzie mowa.

Dziś naprawdę trudno uwierzyć, że o powstaniu i losach tak specjalistycznych, 
prawie pozbawionych treści politycznych czasopism, mogły deq^dować inne czyn
niki niż zapotrzebowanie społeczne, względy merytoryczne, możliwości finanso
we. Pomimo wszechobecnej cenzury, takich ograniczeń jak w przypadku czaso
pism, nie było w podejmowaniu wydawnictw książkowych. Zezwolenie na wyda
wanie nowego tytułu czasopisma było istotnie ewenementem.

Rok 1989 i lata następne zniosły formalne bariery dla powoływania i funkcjo
nowania czasopism bibliotekarskich, ale także spowodowały konieczność więk
szej konsolidacji zawodowej różnych środowisk bibliotekarskich. Decentralizacja 
zarządzania bibliotekami, zmiana sposobu ich finansowania, pojawienie się no
wych zagrożeń dla istnienia niektórych bibliotek, sprzyjały, a niekiedy wymusza
ły otaczanie mniejszych placówek przez większe stałą opieką merytoryczną, 
w której coraz bardziej istotne znaczenie odgrywało czasopismo bibliotekarskie 
o zasięgu regionalnym, a nawet sublokalnym^ .̂ W latach 1989-1994 ukazywało

24 Należą do nich m.in. „Bingo” -  wydawane w Skarżysku-Kamiennej; „Buskie Źródła” (Biblio
teka Publiczna Miasta i Gminy w Busku-Zdr.); „Cytat” (dwumiesięcznik MBP w Skatżysku-Kamien- 
nej); „Głos Przeworskiej Biblioteki”; „M aga^ Bibliotek Mokotowskich” (Biblioteki Publicznej 
Dzielnicy Warszawa-Mokotów); „W Rejonie Bibliotek” (Rejonowa Biblioteka Publiczna im. A. Stru
ga we Wrocławiu).



Tabela 32
Czasopisma bibliotek publicznych

Tytuł czasopisma Rok za
łożenia

Częstotliwość 
ukazywania się Wydawca

„Biblioteka w Gminie. Biuletyn 
Bibliotekarza”

1991 Dwumiesięcznik Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

„Biblioteka w Społeczeństwie” 1989 Nieregul. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. W. Reymonta w Skierniewicach 

i Zarząd Okręgu SEP
„Bibliotekarz” 1919 Miesięcznik SEP i Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

„Bibliotekarz Elbliiski” 1989 Półrocznik Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Elblągu

„Bibliotekarz
Kujawsko-Pomorski”

1994 Nieregul. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Bydgoszczy

„Bibliotekarz Lubelski” 1956 Rocznik Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. H. Łopacińskiego w Lublinie

„Bibliotekarz Poznański” 26
Nieregul. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg 

Poznański
„Bibliotekarz Radomski” 1993 Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Radomiu
„Bibliotekarz Rzeszowski” 1995 Nieregul. Biuletyn Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
„Biblioteliarz Warmińsko- 

-Mazurski” (do 1999 r. by! to 
,3ibliotekarz Olsztyński”)

1989 Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. E. Siikertowej-Biedrawiny 

w Olsztynie
„Bibliotekarz

Zachodniopomorski”
1959 Kwartalnik Książnica Pomorska im. S. Staszica 

w Szczecinie
„Biuletyn Informacyjny” 1993 Nieregul. Zarząd Okręgu SBP, Wojewódzka 

i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. C. K. Norwida w Zielonej Górze

„Glos Bibliotek Publicznych 
Województwa Białostockiego”

1992 Półrocznik Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego 
w Białymstoku

„Książka i Czytelnik” 
(kontynuacja wydawanego 

do 1980 r. kwartalnika 
,M ateriały Metodyczne”)

1981 Półrocznik Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Policzna im. T. Mikulskiego 

we Wrocławiu

„Notes Biblioteczny” (konty
nuacja „Biuletynu Informa- 
cjjno-Instrukcjjn^o WBP 

w Krakowie”)

1953 Półrocznik Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Krakowie

„Pomagajmy Sobie w Pracy” 1989 Półrocznik Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. E. Smółki w Opolu

„Poradnik Bibliograficzno- 
-Metodyczny”

1989 Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Poznaniu

„Poradnik Bibliotekarza” 1949 Miesięcznik SBP
„Sprawozdania i Materiały” 1989 Rocznik Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Kielcach
„W Kręgu Książki” 1989 Nieregul. Gdańskie Oddziały: PTWK, SBP, SICP

„Zeszyty Biblioteczne” 1992 Nieregul. Biblioteka Publiczna w Ostrołęce
,Zeszyty Informacyjne” 1993 Kwartalnik Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tiyb

25 Do numeru 2(11) 1998 r. jako „Bibliotekarz Bydgoski”, a od numeru 1(12) 1999 r. -  „Biblio
tekarz Kujawsko-Pomorski”.

26 W 2000 r. ukazał się szesnasty numer „Bibliotekarza Poznańskiego”.



się 27 tytułów o tym charakterze^^. Nie jest to konkurencja dla ogólnopolskich 
czasopism bibliotekarskich, a bardzo potrzebne ich uzupełnienie.

Biblioteki wydające czasopisma poświęcone sprawom bibliotek chciały, cho
ciaż częściowo, zrekompensować bardziej rozluźniony kontakt z bibliotekami, 
którymi przedtem bezpośrednio się opiekowały. Cytowano już wyniki badań 
Inst^utu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej potwierdzające, że obecnie 
kontakty bibliotekarzy gminnych z instruktorami wojewódzkich bibliotek pu
blicznych coraz mniej opierają się na formule: przełożony -  podwładny, a coraz 
bardziej przypominają relację: nauczyciel -  uczeń^S. W tych właśnie relacjach 
bardzo pomocne może się okazać czasopismo bibliotekarslde, zawierające już nie 
nakazy, ale rady, wskazówki metodyczne, zalecenia bibliograficzne itp.

Kolejną przyczyną zaistnienia tak wielu w ostatnich łatach czasopism bibliote
karskich, było podniesienie się poziomu kwalifikacji bibliotekarzy zatrudnionych 
w dużych bibliotekach oraz ich intelektualnych predyspozycji, a także aspiracji.

Pod koniec 1999 r. ukazywały się dwa tytuły ogólnopolskich czasopism bibliote
karskich -  „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” przeznaczone dla sieci biblio
tek publicznych oraz 20 periodyków o zasięgu regionalnym (tabela 32).

Nie można pomniejszać znaczenia bibliotekarskich czasopism regionalnych, lo
kalnych i środowiskowych, bowiem spełniają one, a ściślej spełniać powinny, rolę 
kreatywną we współczesnym bibliotekarstwie. Może dotychczasową ich słabością 
jest to, że komentują raczej i wyjaśniają zachodzące zmiany w bibliotekarstwie, na
tomiast w mniejszym stopniu inspirują nowe rozwiązania prawno-organizacyjne. 
Chociaż w okresie prac nad ustawą pojawiały się różne, alternatywne propozycje 
rozwiązań. Dotyczy to również obecnych przeobrażeń w bibliotekarstwie samorzą
dowym, w czym inspiratorską rolę spełnia Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Obecna, trudna sytuacja w bibliotekarstwie sprawia, że wielu bibliotekarzy czu
je się zagubionych, szuka odpowiedzi na trudne problemy właśnie w czasopismach 
bibliotekarskich. Ponadto istnieją przykłady świadczące o tym, że opinie wypowia
dane na łamach czasopism bibliotekarskich liczą się coraz bardziej. Stąd można bez 
przesady stwierdzić, że coraz większy jest odbiór społeczny tych czasopism. Jednak 
obecnie życie toczy się bardzo s ^ k o  i czytelnicy czekają na natychmiastową odpo
wiedź, co trudne jest do zrealizowania w miesięcznym cyklu wydawniczym.

Wiele „gorących tematów” z dziedziny bibliotekarstwa doczekało się pogłębio
nych refleksji w szybko i starannie wydawanych publikaqach książkowych, co jest 
niewątpliwą zasługą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Uzupełniają je publika
cje Polskiego Towar^stwa Czytelniczego i Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Z roku na rok zwiększa się procentowy udział „informatorów o bibliotekach 
w województwie” w ogólnej liczbie wydawnictw informacyjnych. Obecnie już wie
le bibliotek publicznych posiada informatory, w których znajdują się podstawowe 
informacje o bibliotekach, ich zbiorach, lokalizacji itp. Obejmują one, poza bi
bliotekami szkolnymi, różnego typu biblioteki działające w danym regionie.

Blisko połowa bibliotek posiada opublikowane informatory o swoich zbio
rach, warunkach kor^stania z nich przez czytelników itp. Sposób ich opracowa
nia, zasób zgromadzonych informacji jest bardzo różny. Niektóre są bardzo

27 Interesującą analizę tych czasopism zawiera artylcuł Barbary Góry: Regionalne i sublokalne cza
sopisma bMiotekarskie wydawane w Polsce w latach 1989-1994. „Przegląd Bibl.” 1997 nr 4 s. 363-374.

28 W. Przybyszewski, A. Rusek: Biblioteki publiczne wobec zmian ustroju i systemu administra
cji państwa. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1998 s. 56. Materiały Informac)^ne Instytutu Książki 
i Czytelnictwa.



Fachowe czasopisma bibliotek publicznych
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skrótowo potraktowanymi folderami o bibliotece, inne posiadają szczegółowe in- 
formaqe mogące zainteresować bardziej wnikliwego użytkownika.

Do innych wydawnictw informacyjnych należą: biuletyny nabytków (wydaje je 
32% ankietowanych bibliotek), katalogi wystaw (22% bibliotek), katalogi czaso
pism (12% bibliotek), natomiast tylko 8% bibliotek sporządza katalogi 
przedmiotowe oraz katalogi starych druków, a zaledwie 4% informację ekspreso
wą oraz katalogi książek mówionych.

6.4. STAN I PERSPEKTYWY 
BmUOGRAFn REGIONAUMEJ W  POLSCE

Punktem wyjścia do podjęcia prac nad opracowaniem bibliografii regionalnej 
jest zdefiniowanie takich terminów, jak regionalny, regionalizm. Pojęcie re- 
gion może być rozumiane wieloznacznie. Najczęściej przypisuje się mu znaczenie 
geograficzne, etnograficzne, a obecnie najczęściej -  administracyjne lub ekono
miczne.

Najprostsza definicja słownikowa regionu sprowadza się do następującego 
określenia: obszar kraju wyróżniający się charakterystycznymi cechami^^. To szero
kie definiowanie regionu znajduje uzasadnienie w w)^aśnieniu znaczenia łaciń
skiego słowa regionalis = dotyczący okolicy, od regio 4- kierunek, linia graniczna. 
Jeżeli ze słowem regionalizm kojarzyć nam się będzie dążenie do ożywienia życia 
kulturalnego i naukowego poszczególnych dzielnic kraju przy zachowaniu ich 
odrębności kulturowych, to właśnie takie dążenia dostrzeżemy w dobrze admini
strowanym obszarem, jakim jest województwo.

Zgodnie z art. 20 i 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach do za
dań wojewódzkiej oraz powiatowej biblioteki publicznej należy opracowywanie 
i publikowanie bibliografii regionalnych^ .̂ Jeżeli biblioteki te mają się z tego obo
wiązku wywiązać, to powinny gromadzić materiały i opracowywać je, z terenu 
przez te biblioteki obsługiwanego, a więc konkretnego województwa, powiatu.

Biblioteki publiczne tym różnią się od innych bibliotek, że przypisano im za
danie gromadzenia materiałów bibliotecznych dotyczących regionu i pełnienia 
funkcji ośrodka wiedzy o regionie. Aby to zadanie mogło być zrealizowane, bi
blioteka musi tworzyć bazę danych o regionie, opracowywać pełną bibliografię 
ukazujących się o nim publikacjach. Od dawna wiele bibliotek tworzyło kartote
ki, katalogi, obecnie coraz częściej w zapisach magnetycznych (najczęściej na 
twardym dysku i dyskietkach, w perspektywie na CD-ROM-ach).

Do najczęstszych przyczyn niepodejmowania lub zaniechania wydawania bi
bliografii regionalnej można zaliczyć: brak odpowiednich środków na ten cel oraz 
kadry i odpowiedniego warsztatu w dokumentowaniu regionaliów. Jest jeszcze 
jedna przyczyna powodująca poważne utrudnienia i perturbacje w opracowywa
niu bibliografii regionalnej -  są to zbyt częste zmiany obszarów objętych biblio
grafią, na skutek zmian w administracji terenowej powodujące przekształcenia 
organizacyjne bibliotek publicznych. W ciągu stosunkowo krótkiego czasu nastę
powało gwałtowne rozdrobnienie i równie gwałtowne scalenie poszczególnych

W. K opaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: „Wiedza 
Powszechna” 1978 s. 827.

30 Dz. U. Nr 85, poz. 539 i od 1 stycznia 1999 r. zmiany wynikające z Dz. U. z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668.



terytoriów i regionów -  podkreśla doświadczony specjalista z zakresu bibliografii 
regionalnej, Andrzej Gawroński. Stwierdza on, że „ledwie 49 wojewódzkich bi
bliotek dopracowało się czegoś w zakresie swoich regionalnych warsztatów, 
obecnie znów trzeba szukać nowych rozwiązań dla układu złożonego z 18 biblio
tek wojewódzkich i 16 regionów” !̂.

Bibliografia regionalna, obejmująca piśmiennictwo znacznie mniejszego ob
szaru zapewnia większy stopień kompletności. Zasada więc jest taka: im mniej
sza terytorialnie bibliografia, tym jest pełniejsza, a stopień selekcji mniejszy. Pro
fesjonalnie opracowana bibliografia regionalna w odniesieniu do znacznej części 
dokumentów spełnia funkcję bibliogr^ii prymarnej, rejestrując liczne pozycje 
nie uwzględniane w bibliografii narodowej (np. prace doktorskie, magisterskie). 
W pewnym stopniu opinia ta odnosi się ta ^e  do bibliografii regionalnej obejmu
jącej bardzo duży obszar, np. „Bibliografia Śląska”.

Wydaje się więc słuszne stanowisko Biblioteki Śląskiej aby w związku z trud
nościami w dotarciu do szeregu materiałów, zwłaszcza z terenu Dolnego Śląska 
(nieprzestrzeganie ustawy o egzemplarzu obowiązkowym przez niektórych wy
dawców), rosnącymi kosztami opracowania, problemami kadrowymi oraz refor
mą administracyjną kraju, rozważono możliwość zmiany zakresu terytorialnego 
i ograniczenie go do nowego województwa śląskiego. Przy przyjęciu tej koncep
cji w znacznie więks^m stopniu uwzględniono by dokumenty dotyczące zapd- 
nień szczegółowych i lokalnych. Nowa bibliografia miałaby dużą szansę stać się 
wtedy bibliografią bieżącą.

Źródła pozyskiwania informacji o regionaliach
Najczęściej biblioteki publiczne wymieniały następujące źródła, względnie 

sposoby, zdobywania opisów bibliograficznych:
• autopsja (Płock, Legnica, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Wrocław)
• bibliografia narodowa (Płock, Białystok, Wałbrzych)
• bibliograficzna baza danych w systemie MAK (Wałbrzych)
• dary (Płock)
• egzemplarz obowiązkowy (Bydgoszcz)
• kartoteka regionalna, baza komputerowa (Legnica, Piotrków Tryb., Olsztyn)
• prasowe informacje, czasopism, w tym lokalne (Płock, Radom, Юе1се)
• współpraca z bibliotekami innych sieci (Olsztyn WSP, PBW, Seminarium Du

chowne),
• współpraca z bibliotekami terenowymi (Wrocław)
• współpraca z drukarniami i zakładami powielającymi (Tamów)
• współpraca z ościennymi bibliografiami (Białystok, Płock)
• współpraca z pracownikami naukowymi i regionalistami (Biała Podlaska)
• współpraca z uczelniami (prace magisterskie także doktorskie) (Kielce, 

Olsztyn, Opole)
• współpraca z wydawcami i instytucjami (Bielsko-Biała, Tarnów, Nowy Sącz)
• zakupy (Płock, Bydgoszcz).

Dalsze perspektywy bibliografii regionalnej były przedmiotem zorganizowa
nej w dniach 2-4 grudnia 1998 r. w Warszawie ogólnopolskiej konferencji nt.: 
„Automatyzacja serwisów bibliograficznych. Bibliografia regionalna, bibliografia

A. Gawroński: Wojewódzka biblioteka publiczna jako centrum informacji regionalnej i lokal
nej. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z Ogólnopolskiej 
Konferencji nt. „ Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym -  za
rządzanie, funkcje, standardy”. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r. Op. cit. s. 65-77.



narodowa. Stan prac i z a m i e r z e n i a ” 3 2  

Jej organizatorem była Biblioteka Na
rodowa i Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich. Z programu konferencji wy
nika, że w prowadzonych obecnie pra
cach nad bibliografią niepodzielnie pa
nuje technika komputerowa. Są już 
konkretne rezultaty zastosowania 
w pracach nad bibliografią takich pro
gramów, jak: MARC BN, MAK,
SOWA, PROLIB. W rzeczywistości są 
to jeszcze pierwsze jaskółki, które mo
żemy spotkać w więks^ch, już skompu
teryzowanych bibliotekach. Coraz now
szą techniką komputerową posługuje 
się bibliografia narodowa, natomiast 
bibliografie regionalne dopiero nie
śmiało, niekiedy w stadium ekspery
mentu, tworzą bazę do bibliografii w różnych programach komputerowych. 
Obrady konferencji dowiodły, że jeśli biblioteki nie oderwą się od tradycyjnego 
tworzenia kartotek układanych w tekturowych pudłach, to większego pożytku 
z tej pracy nie będą mieli użytkownicy bibliografii.

Główne zarzuty tych ostatnich dotyczą przede wszystkim dwóch kwestii: stop
nia kompletności bibliografii oraz terminowości jej wydawania. Znamy doskona
le rozczarowanie czytelnika, który np. wie, że szukane przez niego publikacje na 
pewno się ukazały, ale nie ma ich w wydanej bibliografii, albo jeszcze bibliogra
fia za ten okres się nie ukazała.

Problem kompletności inaczej przedstawia się w odniesieniu do bibliografii 
narodowej niż regionalnej. Do tej pory Biblioteka Narodowa dokonywała selek
cji pozycji do bibliografii narodowej według własnych kryteriów, była już o tym 
mowa w podrozdziale traktującym o dokumentach życia społecznego. Na to na
kładała się dodatkowo selekcja wydawcy, który nie wszystko przekazywał Biblio
tece Narodowej jako egzemplarz obowiązkowy. Są i tacy wydawcy, którzy do tej 
poiy nie znają przepisów ustawowych o egzemplarzu obowiązkowym. Wszystko 
to razem sprawia, że bibliografia narodowa nie jest pełnym odbiciem całości pol
skiej produkcji wydawniczej.

Opinie na ten temat skłaniają raczej do stępienia ostrza selekcji materiałów 
do bibliografii narodowej. Kompletna bibliografia narodowa będzie bardziej 
przydatna do tworzenia zrębów bibliografii regionalnej.

Wydawanie kompletnej i ukazującej się możliwie bez żadnych opóźnień bi
bliografii regionalnych to wspólny interes wojewódzkiej, powiatowej i gminnej bi
blioteki publicznej. W tym miejscu przypomnieć należy, że w przeszłości, aż do 
1975 r. ważne funkcje w opracowywaniu bibliografii regionalnej pełniły także po
wiatowe biblioteki publiczne, a 22 istniejące wówczas biblioteki publiczne stop
nia wojewódzkiego były faktycznie centrami informacji o regionie. Chociaż od te
go czasu zmienił się bardzo status bibliotek publicznych, ich powiązania organi
zacyjne i wyposażenie techniczne, to jednak bliska współpraca pomiędzy nimi 
jest konieczna.

2̂ L. B iliński: Bibliografia regionalna i narodowa w perspektywie zmian. 
s. 14-16.



Można zaryzykować stwierdzenie, że nie ma tak bliskich interesów pomiędzy 
tymi bibliotekami, jak tworzenie bazy danych i wydawanie bibliografii regional
nej, która dzięki tej współpracy może mieć mutaqę wojewódzką, powiatową 
i gminną. Właśnie na to czekają użytkownicy bibliotek, samorządy, organizacje 
i instytucje w terenie. Można się spodziewać, iż takie współdziałanie przyniesie 
także wymierne korzyści bibliografii narodowej, która może się wzbogacać o cen
ne publikacje lokalne, a nawet sublokalne. Biblioteka publiczna nigdy nie będzie 
żywym ośrodkiem informaqi o regionie, jeśli tej współpracy nie podejmie.

laka współpraca zapewni kompletność bibliogr^ii, bo zwiększy się liczba „de
tektywów” śledzących powstawanie publikacji regionalnych i dokumentów życia 
społecznego. Nadsyłany do bibliotek wojewódzkich obowiązkowy egzemplarz re
gionalny będzie tylko uzupełnieniem bibliografii.

Nie wchodząc w ocenę merytoryczną poszczególnych bibliografii regional
nych można prawie w całości powtórzyć stawiany przed kilkoma laty zarzut, że 
największym mankamentem większości tych prac jest ogromne opóźnienie w ich 
wydawaniu. Prawie 58% ogółu wydanych bibliografii regionalnych ma ponad 
dziesięcioletnie opóźnienie (licząc od roku ich wydania do ostatniego rocznika, 
który danej bibliografii dotyczy). Kilku, czy kilkuletnie opóźnienie w wydaniu bi
bliografii, która powinna ukazywać się na bieżąco stawia pod znakiem zapytania 
sens ich publikowania, nawet wtedy gdy wyposaży się ją w twardą okładkę i solid
ną szatę edytorską. Są biblioteki, które od szeregu lat przygotowują bibliografię 
regionalną, ale z różnych przyczyn ich dzieło nie ujrzało światła dziennego. Po
wstaje błędne koło: ponieważ bibliografia regionalna w danym województwie się 
nie ukazuje i nie było z tego powodu żadnych ujemnych skutków, organizator bi
blioteki nie widzi konieczności finansowania tych przedsięwzięć.

Do najważniejszych dylematów należy obecnie podjęcie takich działań, aby 
bibliografie regionalne wydawane były na bieżąco, co ma już miejsce w przypad
ku biMiografii narodowej. Aby tak się stało, trzeba wyeliminować wieloletnie 
opóźnienia w ich wydawaniu.

Następnym, równie trudnym problemem będzie zmiana czy korekta, obsza
rów obejmowanych bibliografiami regionalnymi -  w związku z nowym podziałem 
administracji samorządowej. W tej sprawie powinny odbyć się w możliwie naj
szybszym czasie rozmowy na szczeblu nowego województwa, w czasie któiych do
kona się podziału zadań dla bibliotek publicznych różnych stopni organizacyj
nych. Owocem konkretnych porozumień może być sygnalizowana już bibliogra
fia w obszarze województwa, powiatu i gminny. Chodzi przy tym o to, aby nie 
było „białych plam” na mapie Polski, terenów nie objętych bibliografią regional
ną. Jeżeli takich plam nie będzie, to zawsze z większego obszaru objętego biblio
grafią regionalną można będzie wygenerować bibliografię dotyczącą mniejszego 
wycinka terenu w jego granicach administracyjnych czy etnograficznych, a nawet 
miejscowości, która nas interesuje.

Niektóre biblioteki nie mając możliwości lub nie widząc potrzeby opracowy
wania pełnej bibliografii regionalnej, przygotowują bibliografie w wybranym za
kresie tematycznym lub formalnym, chociaż są biblioteki, które starają się 
wydawać oba rodzaje bibliografii.

Dla udokumentowania prac w tym zakresie w bibliotekach, przedstawia
my zestawienia wydanych bibliografii regionalnych w dotychczasowym ukła
dzie administracyjnym, przed rokiem 1999 w Aneksie niniejszej publikacji.

Biblioteka publiczna powinna być nie tylko instytucją gromadzącą, opra
cowującą i udostępniającą regionalia, ale także instytucją funkcjonującą



w swej własnej społeczności jako centralne forum społeczne, które służyć 
może prowadzeniu wielu rodzajów łokainycli działań obywatelskicłi w sposób 
bardzo uniwersalny i zgodny z ducliem rozwoju lokalnej sp o łe c z n o śc i^ ^ .

W pracy tej mogą okazać bibliotekom publicznym dużą pomoc towarzy
stwa i stowarzyszenia regionalne.

Towarzystwa regionalne mają różnorodne założenia i programy, ale wspól
nym dla nich celem jest dążenie do aktywizaqi i rozwoju kulturalnego i oświato
wego środowisk, w któiym działają. Ich liczba i aktywność stanowi potencjał, 
który bez żadnego uszczerbku powinniśmy wnieść do Wspólnoty Europejskiej. 
Dla ukształtowanych już samorządów gmin, miast, powiatów i województw, to
warzystwa regionalne powinny być ważnym partnerem w kształtowaniu polityki 
regionalnej oraz realizacji przyjętych założeń^. Dodać należy, że towarzystwa re
gionalne obejmują swoim zasięgiem działania zarówno duże ośrodki miejskie, 
jak i małe miasteczka i wioski. Tylko na wsi zlokalizowanych jest 225 towarzystw 
regionalnych.

Na początku 2000 r. działało w Polsce ogółem 1316 towarzystw regionalnych, 
a w zdecydowanej większości były to towarzystwa miłośników regionu, ziem 
i miejscowości oraz kulturalno-oświatowe i muzyczne.

Liczba towarzystw regionalnych zwiększa się, o czym świadczą następujące 
dane: w 1988 r. istniało 1011 towarzystw, w 1994 r. -  1185, w 1998 r. -  1256, 
a przez ostatnie dwa lata, jak wskazuje tabela 33, przybyło dalszych 60 towa
rzystw.

Szczególnie silne akcenty integrujące mieszkańców dostrzegamy w towarzy
stwach miłośników miast i miejscowości. Wszystkie towarzystwa regionalne mają 
charakter autonomiczny, nie mają zwierzchniej władzy wojewódzkiej ani central
nej. Posiadają jedynie swoją społeczną reprezentację -  Radę Krajową Regional
nych Towarzystw Kultuiy^^, \wbieraną co 4 lata na kolejnych Kongresach Regio
nalnych Towarzystw Kultury^o.

Na II Kongresie Regionalnych Towar^stw Kultury, któiy odbył się w dniach 
29-31 maja 1981 r. w Nowym Sączu zainicjowano powołanie Krajowego Ośrodka 
Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury (KODRTK), a jego faktyczne 
powołanie nastąpiło w wyniku porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury i Sztu
ki a Wojewodą Ciechanowskim z dnia 13 lipca 1983 r. Ośrodek ten skorzystał 
z przychylności i oferty lokalowej Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego, 
a także wzbogacił się o zbiory CTN zachowując związek funkcjonalny tych dwóch 
instytucji.

Głównym celem Krajowego Ośrodka Dokumentaqi Regionalnych Towa
rzystw Kultury jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów dla po
trzeb naukowych, dydaktycznych i oświatowych. Ośrodek pełni funkcję bibliote
ki centralnej w zakresie publikacji o tematyce regionalnej. Dodać należy, że oko
ło 20% stowarzyszeń legitymuje się działalnością edytorską, chociaż ich dorobek

Rola bibliotek we współczesnym świecie. Op. cit.
Zob. L. B iliński: Regionalizm -  przeżytek czy szansa, której nie wolno zmarnować. „Bibliote

karz” 2000 nr 10 s. 9-13.
35 Działalność Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultuiy omawiają następujące publika

cje: Towarzystwa regionalne 1990-1994: Działalność Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury 
w latach 1990-1994. Stan ruchu regionalnego w Polsce. Wrocław-Ciechanów: 1994 s. 88; Działalność 
Ratfy Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury w latach 1990-1994.-1998. Ciechanów-Radom: 1998 
s. 170.

36 Dokumentacja z kolejnych Kongresów Regionalnych Towarzystw Kultury wydawana jest w od
dzielnych publikacjach.



w tym zakresie jest bardzo różny. Zbioiy biblioteki Ośrodka wynoszą blisko 10 
tys. wydawnictw zwartych oraz 1311 roczników czasopism. Uzupełniają je wydaw
nictwa ad hoc, jednodniówki i inne periodyki wydawane przez towarzystwa lub 
przy ich udziale. Księgozbiór Ośrodka wzbogacają zbiory Ciechanowskiego To
warzystwa Naukowego włączone na zasadach depozytu.

Corocznie Ośrodek opracowuje Bibliografię bieżącą wydawnictw regionalnych, 
publikowaną w kolejnych numerach Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regio
nalnych Towarzystw Kultuiy^^. Sukcesywnie uzupełniana jest bibliografia retro
spektywna wraz z kartoteką wydawnictw poszukiwanych.

Tabela towarzystw regionalnych*
Tabela 33
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Dolnośląskie 107 53 - 2 21 2 3 5 15 6
Kujawsko-Pomorskie 70 24 3 3 21 2 1 4 9 3
Lubelskie 102 61 1 3 6 8 2 3 17 1
Lubuskie 65 23 1 2 20 3 5 2 6 3
Łódzkie 99 43 6 1 4 6 4 8 22 5
Małopolskie 130 64 6 2 15 5 4 6 14 14
Mazowieckie 133 70 - 7 19 5 5 - 16 3
Opolskie 34 18 - 1 11 1 1 0 2 -

Podkarpackie 104 58 1 2 15 3 1 7 12 5
Podlaskie 55 35 1 2 8 - 2 1 5 1
Pomorskie 49 21 5 3 9 1 2 3 2 3
Śląskie 93 52 1 1 10 3 5 10 7 4
Świętokrzyskie 39 24 1 1 5 1 1 3 1 2
Warmińsko-Mazurskie 47 23 2 1 10 1 1 7 2 -

Wielkopolskie 136 61 1 2 34 3 2 6 15 12
Zachodniopomorskie 53 12 - 2 22 2 5 2 6 2
POLSKA 1316 642 29 35 230 46 44 75 151 64

' Dane wg Krajowego Ośrodka Etokumentacji Regionalnych Towarzystw w Ciechanowie.

37 Poczynając od nr 3, w którym zamieszczono spis za 1985 r., natomiast w aktualnym 12 nume
rze, bibliografia obejmuje wydawnictwa z lat 1997-1999.



Rozdział 7

PRACOWNICY 
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

7.1. STAN ZATRUDNIENIA 
W  BIBUOTEKAOIPUBUCZNYCH

W latach siedemdziesiątych wprowadzono wskaźniki zatrudnienia w bibliote
kach publicznych, które nie miały charakteru obligatoryjnego, jednak na ogól sta
rano się je respektować. Na ich stosowaniu zależało przede wszystkim biblioteka
rzom, którzy określali potrzeby dotyczące zatrudnienia właściwym organizato
rom biblioteki i starali się o uzyskanie przysługującym im etatów. Podkreślić na
leży, że etaty były ściśle limitowane; biblioteka mogła mieć środki finansowe na 
zatrudnienie dodatkowych pracowników, ale jeśli nie miała „przyznanych” jej 
etatów, nie mogła ich uruchamiać. W negocjacjach o uzyskanie dodatkowych eta
tów bardzo pomocne były wskaźniki zatrudnienia w bibliotekach publicznych. 
Wprowadzone zostały zarządzeniem Nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 
marca 1978 r.wsprame ustalenia wskaźników zatrudnienia w bibliotekach publicz
nych^. Ustalony został następujący podstawowy wskaźnik zatrudnienia dla biblio
tek publicznych;

1 etal
Gęstość zaludnienia w województwie 

(mieszkańców na km. kw.)
Liczba mieszkańców

Do 70 1500
71 -100 1600
101-200 1800

Powyżej 200 2000

Dla bibliotek gminnych, bibliotek miasta i gminy, bibliotek miejskich w mia
stach liczących do 30 tys. mieszkańców, a także dla wszystkich filii bibliotecznych 
(na wsi i w miastach) zatrudnienie w bibliotece nie mogło być mniejsze niż 2 eta
ty, a w bibliotece miasta i gminy -  mniejsze niż 2,5 etatu.

W małych filiach można było zatrudniać pracowników w niepełnym wymiarze 
czasu pracy.

Omawiane zarządzenie wprowadziło również wskaźniki zatrudnienia dla pod
stawowych działów pracy w bibliotekach stopnia wojewódzkiego, w bibliotekach 
miejskich w miastach liczących powyżej 30 ООО mieszkańców oraz w bibliotekach 
dzielnicowych. Z obowiązku stosowania tych wskaźników zwolniono biblioteki 
publiczne zaliczone do naukowych.

Wprowadzone zarządzeniem Nr 13 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 marca 
1978 r. wskaźniki zatrudnienia obecnie niekiedy służą do negocjacji z nowymi 
organizatorami bibliotek -  samorządami terytorialnymi, w obronie posiadanych

1 Dz. Urz. MKiS Nr 2 poz. 10.



etatów, ewentualnie, co się raczej rzadko zdarza, powiększenia ich liczby. Służą 
one jeszcze do formułowania argumentów merytoiycznych, jednak nie mają już 
żadnej mocy prawnej.

Stan zatrudnienia pracowników działalności podstawowej w bibliotekach pu
blicznych wyraźnie zmniejszył się na początku lat dziewięćdziesiątych. Był to nie 
tylko rezultat braku regulacji prawnych na temat zatrudnienia, ale przede wszy
stkim zmniejszenie się liczby bibliotek publicznych. Oznaki niewielkiego zwięk
szenia zatrudnienia zanotowano w roku 1995 i w roku 1998, a także -  niespodzie
wanie w 1999 r.

Dla bibliotek określonych stopni i typów na podstawie omawianego 
zarządzenia wprowadzono następujące wskaźniki szczegółowe, z zaleceniem 
traktowania ich jako pomocnicze:

Placówki biblioteczne

Biblioteki gminne, biblioteki miasta i 
tych bibliotek

Wypożyczenia 
w roku ubiegłym 
na 1 etat

Odwiedziny 
w czytelni w roku 
ubiegłym na 1 etat

gminy oraz filie Przynajmniej 8000 Przynajmniej 4000
tyCli _______________

Biblioteki miejskie w miastach od 10 
mieszkańców oraz filie tych bibliotek

ООО do 30 ООО Prz5majmniej 12 500 Pr^najmniej 6000

Przynajmniej 
12500

Przy zakupie 
i opracowaniu 
centralnym

W filiach 
dla dorosłych

Przynajmniej 16 ООО Pr^najmniej 8000

W filiach 
dla dzieci

Przynajmniej 14 ООО

Przy zakupie 
i opracowaniu 
w danej filii

W filiach 
dla dorosłych

Przynajmniej 14 500

Wfihach 
dla dzieci

Przynajmniej 12 ООО

Rok 1999 przyniósł poważne zmiany w strukturze sieci bibliotecznej: z 49 wo
jewódzkich bibliotek publicznych pozostało 18. Przekształcenie zlikwidowanych 
wojewódzkich bibliotek na miejskie lub powiatowe spowodować musiało zmniej
szenie zatrudnienia.

Dawne biblioteki wojewódzkie prowadziły opiekę instruktorską nad pozosta
łymi bibliotekami publicznymi w województwie, co miało wpływ na stan zatrud
nienia np. kadry instruktorskiej. Dane te przedstawia tabela 34, opracowana na 
podstawie analiz opisanych bibliotek wojewódzkich.

Zakłada się wprawdzie, że na jeden etat przeznaczony do pracy instrukcyjno- 
metodycznej, wykonywanej na rzecz sieci wojewódzkiej, powinno przypadać mi
nimum 100 tys. mieszkańców, chociaż praktyka potwierdza, że może to być na
wet 200 tys. mieszkańców2. Gdyby przyjąć ten drugi wskaźnik wówczas naszą 
kadrą instimktorską można by obsłużyć wszystkie biblioteki publiczne w Polsce 
i Europie Środkowowschodniej. Do takich konkluzji doprowadza tzw. uśrednia
nie, bo w rzeczywistości w niektórych województwach kadry instruktorskiej jest 
za mało, w innych za dużo. Jednak zamiast matematycznych wyliczeń, warto za-

2 J. Gajewski: Co zmienia się w pracy instrukcyjno-metodycznej wojewódzkich bibliotek publicz
nych. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z Ogólnopolskiej 
Konferencji nt. „ Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym -  za
rządzanie, fiinkqe, standardy”. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r Warszawa: Wydaw. SEP 1999 s. 48-56. 
Propojycje i Materiały.



stanowić się nad zmianą funkqi instrukcyjno-metodycznej biblioteki wojewódz
kiej oraz powiatowej. Sprawie tej poświęcamy oddzielne omówienie.

Tak, jak w obsadzie kadiy instruktorskiej, również w ogólnym stanie zatrud
nienia w poszczególnych województwach były i są duże dysproporcje. Różnice te 
nie zawsze wynikały z liczby i wielkości bibliotek w województwach, co potwier
dza tabela 34:

Tabela 34
Etaty instruktorskie w bibliotekach wojewódzkich (przed 1999 r.)

Województwo Liczba etatów 
instruktorskich Województwo Liczba etatów 

instruktorskich Województwo Liczba etatów 
instruktorskich

Biała Podlaska 8 Koszalin Przemyśl
Białystok Krosno 13 Radom 5*
Bielsko-Biała ir Legnica Siedlce 12
Bydgoszcz Lublin Sieradz
Chełm Łomża Skierniewice 6*
Ciechanów Łódź Słupsk
Częstochowa 5* Nowy Sącz 10* Suwałki
Elbląg Olsztyn Tarnów 13
Gdańsk Opole 6* Wałbrzych 4*
Jelenia Góra Ostrołęka 7* Warszawa 10,5*
Kalisz Piła Włocławek 5*
Katowice 7* Piotrków Tiyb. Wrocław
Kielce Płock Zamość 15
Konin Poznań Zielona Góra

w  tym etat kierownika działu.

7.1.1. Zmiany w stanie zatrudnienia w wybranych
województwach

Zmiany w stanie zatrudnienia w bibliotekach są bardziej zauważalne, nawet 
w obrębie jednego województwa, przede wszystkim w dłuższych okresach.

Na ogólny stan zatrudnienia w bibliotekach będą miały wpływ nowo utworzo
ne biblioteki powiatowe, chociaż ich powstawanie, wbrew pierwotnym założe
niom, bardzo przeciągnęło się w czasie.

Ze względu na postępujące zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek 
w 1999 r., w związku z likwidacją 33 województw i powoływaniem powiatów, war
to dokonać analizy, korzystając z danych GUS nt. stanu zatrudnienia w bibliote
kach publicznych w 1999 r.

Obecna sytuacja na lynku pracy ma swoje konsekwencje także w bibliotekar
stwie. Sytuacja ta powinna stymulować zwiększenie wymagań kwalifikacyjnych 
w stosunku do osób przyjmowanych do pracy, a także już pracujących w zawodzie 
bibliotekarskim.



Stan zatrudnienia w wybranych województwach
Tabela 35

Województwo Stan zatrudnienia Różnica
1975 r. 1998 г.

Biała Podlaska 151* 182 -31
Białystok 316 277 -39
Bielsko-Biała 393* 427 -1-34
Chełm 123 205 -1-82
Ciechanów 205 200 -1-5
Częstochowa 295 345 +50
Elbląg 254* Brak danych
Gdańsk 478** 535 -1-57
Gorzów Wlkp. 224 242 -ł-18
Kalisz 308 298 -10
Katowice 877 1287 -ł-410
Kielce 476 366 -110
Krosno 251 292 -1-41
Legnica 195 314 -ł-119
Leszno 176 189 + 13
Lublin 401 468 +67
Nowy Sącz 332 332 0
Opole 505 515 +10
Ostrołęka 160 240 +80
Płock 216* 272 -56
Poznań 301 393 +92
Przemyśl 220 217 -3
Radom 310 296 -14
Rzeszów 385 419 +34
Siedlce 270 261 -9
Sieradz 211** 244 +33
Skierniewice 192 202 + 10
Słupsk 177 144 -33
Suwałki 267 215 -52
Szczecin 433 537 + 104
Tarnów 315 365 +50
Tarnobrzeg 266 335 +69
Wałbrzych 297 375 +78
Zamość 196 254 +58
Zielona Góra 319 324 +5

* dane za 1976 rok 
** dane za 1979 rok



Stan zatrudnienia w sieci bibliotek publicznych w 1999 r.
Tabela 36

Województwo

Liczba pracowników bibliotek pu ulicznych
Ogółem W tym w miastach W tym na wsi

Ogółem W tym pel- 
nozatrud.

Ogółem W tym peł- 
nozatrud.

Ogółem W tym peł- 
nozatrud.

Dolnośląskie 1456 1149 999 898 457 251
Kujawsko-Pomorskie 883 635 554 483 329 152
Lubelskie 1089 767 514 483 575 284
Lubuskie 491 344 318 266 173 78
Łódzkie 1658 882 778 694 880 188
Małopolskie 1472 910 812 680 660 230
Mazowieckie 2238 1691 1462 1268 776 423
Opolskie 552 309 300 243 252 66
Podkarpackie 1186 716 509 460 677 256
Podlaskie 515 442 277 273 238 169
Pomorskie 866 647 604 499 262 148
Śląskie 2048 1512 1621 1331 427 181
Świętokrzyskie 577 423 291 272 286 151
Warmińsko-Mazurskie 805 584 481 439 324 145
Wielkopolskie 1455 1063 911 779 544 284
Zachodniopomorskie 865 647 591 532 274 115
POLSKA 18156 12721 11022 9600 7134 3121

7.2. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 
I KWALIFIKACJE FRACOWNIKOW 

BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r, 
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych 
stanowisk w biUiotekach^, wymagania kwalifikacyjne stwierdza pracodawca na 
podstawie dyplomów, świadectw lub zaświadczeń albo świadectw pracy, doku
mentujących:

1) ukończenie szkół wyższych, średnich i pomaturalnych kursów kwalifikacyj
nych oraz innych form kształcenia,

2) okresy zatrudnienia,
3) dorobek naukowy, dydaktyczny, zawodowy.
Do stażu pracy wymaganego do zajmowania stanowisk w grupie bibliotekarzy 

dyplomowanych zalicza się okresy zatrudnienia na stanowiskach wymagających 
przygotowania bibliotekarskiego w:

1) bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej,
2) jednostkach badawczo-rozwojowych,
3) archiwach, instytucjach kultury innych niż biblioteki, w urzędach organów 

administracji rządowej lub samorządowej, organizacjach społecznych, szkołach 
wyższych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

3Dz. U.Nr41,poz. 419.



Wymagania kwalifikacyjne są odrębne dla każdej z trzech grup pracowników: 
a) bibliotekarzy dyplomowanych, b) pracowników służby bibliotecznej, c) specja
listów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną. Określają je na
stępujące załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 
1999 r.

Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach 
1. Bibliotekarze dyplomowani

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje
Wykształcenie Staż pracy

1 Starszy kustosz 

Dyplomowany

Wyższe (t)rtul magistra, magistra inży
niera, lekarza lub równorzędny) 
oraz:

-  dorobek naukowy, (tydaktyczny lub 
zawodowy w zakresie bibliotekarstwa 
albo informacji naukowej,

-  znajomość języka obcego,
-  złożenie egzaminu lub uznanie dorobku 
naukowego i zawodowego zgodnie
z postępowaniem kwalifikacyjnym 
określonym w odrębnych przepisach

Co najmniej 4 lata na stanowisku 
kustosza dyplomowanego

2 Kustosz
Dyplomowany

Jak wyżej
Co najmniej 3 lata na stanowisku 
adiunkta bibliotecznego albo 8 lat 
w służbie: bibliotecznej, informacji 
naukowej, technicznej 
i ekonomicznej, archiwalnej lub 
muzealnej

3 Adiunkt
Biblioteczny

Jak wyżej
Co najmniej 2 lata na stanowisku 
asystenta bibliotecznego lub 6 lat 
w służbie; bibliotecznej, informacji 
naukowej, technicznej 
i ekonomicznej, archiwalnej lub 
muzealnej

4 Asystent
Biblioteczny

Jak wyżej Co najmniej 2 lata w służbie: 
bibliotecznej, informacji naukowej, 
technicznej i ekonomicznej, archi
walnej lub muzealnej albo na sta
nowisku pracownika naukowo- 
-dydaktycznego lub pracownika 
naukowego



2. Pracownicy służby bibliotecznej

Lp. Stanowisko
Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie Staż pracy

1 Starszy kustosz
Wyższe bibliotekarskie
Wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej
Wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 
specjalności

6 lat

2 Kmtosz
Wyższe bibliotekarskie
Wyższe oraz podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej
Wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności

4 lata

Wyższe zawodowe bibliotekarskie
Wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki,
wykonywanej specjalności

5 lat

3 Starszy
Bibliotekarz

Wy7.s7e bibliotekarskie
Wy7.s/e odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej 
specjalności

2 łata

Wyższe zawodowe bibliotekarskie
Wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki,
wykonywanej specjalności

31ata

Studium bibliotekarskie 4 lata

4 Bibliotekarz
Wyższe bibliotekarskie
Wyższe odpowiadające profilowi biblioteki, wykonywanej specjalności 
Wyższe zawodowe bibliotekarskie 
Wyższe zawodowe odpowiadające profilowi biblioteki, 
wykonywanej specjalności

Irok

Irok

Studium bibliotekarskie 
Średnie bibliotekarskie 2 lata

5 Młodszy
Bibliotekarz

Studium bibliotekarskie
Średnie bibliotekarskie
Średnie oraz przeszkolenie specjalistyczne
(praktyka, kurs dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy)

-

3. Specjaliści Innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną

Lp. Stanowisko
Wymagane kwalifikacje

Wykształcenie Staż pracy

1 2 3 4
1 Starszy dokumentalista 

dyplomowany
Wyższe (tytuł magistra, magistra inży
niera, lekarza lub równorzędity) oraz:
-  dorobek naukowy, dydaktyczny, za

wodowy w zakresie bibliotekarstwa 
lub informacji naukowej,

-  znajomość języka obcego,
-  złożenie egzaminu lub uznanie do

robku naukowego i zawodowego 
zgodnie z jK)stępowaniem kwalifi
kacyjnym określonym w odrębnych 
przepisach

Co najmniej 4 lata na stanowisku 
dokumentalisty dyplomowanego

2 E)okumentalista
dyplomowany

Jak wyżej Co najmniej 3 lata na stanowidoi 
adiiudcta dokumentacji Baokowej 
albo 8 lat w słuS^ie: bibliotecznej, 
informaqi naukowej, technicznej 
i ekonomicznej, archiwataej hib 

muzeałnej



Adiunkt dokumentacji 
naukowej

Jak wyżej Co najmniej 2 lata na stanowisku 
asystenta dokumentacji naukowej 
albo 6 lat w służbie: bibliotecznej, 
informacji naukowej, technicznej 
i ekonomicznej, archiwalnej lub 
muzealnej

Asystent dokumentacji 
naukowej

Jak wyżej Co najmniej 2 lata w służbie: bi
bliotecznej, informacji naukowej, 
technicznej i ekonomicznej, 
archiwalnej, muzealnej albo na 
stanowisku pracownika naukowo- 
4lydaktycznego lub pracownika 
naukowego

Główny specjalista: 
Dokumentalista, 
Konserwator zbiorów 
bibliotecznych i inni

Wyższe odpowiadające 
wykonywanej specjalności, 
dorobek zawodowy, dydaktyczny, 
naukowy

5 lat

Starszy speqalista: 
Dokumentalista, 
Konserwator zbiorów 
bibliotecznych i inni

Wyższe odpowiadające 
wykonywanej specjalności

Wyższe zawodowe odpowiadające 
wykonywanej specjahiości
Policealne studium zawodowe odpo- 
wiadające wykonywanej specjalności

2 lata

3 lata

4 lata
Specjalista: 
Dokumentalista, 
Konserwator zbiorów 
bibliotecznych i inni

Wyższe odpowiadające 
wykonywanej specjalności

Wyższe zawodowe odpowiadające 
wykonywanej specjalności
Policealne studium zawodowe odpo
wiadające wykonywanej specjalności

1 rok
2 lata

Starszy magazynier 
biblioteczny______

Średnie oraz przesdcolenie 
ecjalistyczne w bibliotece

4 lata

Magazynier
biblioteczny

Irednie oraz przeszkolenie specjali
styczne w bibliotece (praktyka, kurs 
dla nowo zatrudnionych pracowników)

Dość często stosowanym miernikiem oceny stanu bibliotekarstwa publicznego 
jest określenie kwalifikacji pracowników bibliotek. Chociaż nie zawsze zachodzi 
bezpośrednia zależność pomiędzy jakością pracy biblioteki a poziomem kwalifika
cji zawodowych bibliotekarza, to jednak są to na ogól zależności niekwestionowa
ne. Uzasadnione więc było wprowadzenie do ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach następującego zapisu w art. 29.1. Pracownicy zatrudnieni na sta
nowiskach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie.

Do pozytywnych zjawisk należy fakt, że pomimo różnych niekorzystnych sytua
cji w bibliotekarstwie publicznym, poziom wykształcenia pracowników bibliotek 
systematycznie się poprawia, o czym świadczą następujące dane GUS:



Tabela 37
Stan wykształcenia pracowników bibliotek publicznych

Lata Stan zatrudnienia 
ogółem Wyższym 

bibliotekarskim

W tym z wykształceniem
Średnim 

bibliotekarskim
Pozostali

1991 18931 1873 7093 9965
1992 18059 1907 7260 8892
1993 17737 2023 8448 7266
1994 17741 2105 8491 7145
1995 17894 2193 8697 7004
1996 17773 2268 8685 6820
1997 17828 2396 8741 6691
1998 17946 2513 8941 6492
1999 18156 2722 8855 6579

Analizując liczby odnoszące się do 1999 r. zauważamy wzrost stanu zatrudnie
nia we wszystkich trzech grupach, także i w grupie obejmującej osoby nie posia
dające kwalifikacji bibliotekarskich. Z tego faktu nie należy wyciągać zbyt po
chopnych wniosków, ponieważ w tej grupie znaleźli się np. informatycy -  bez 
kwalifikacji bibliotekarskich, zatrudnieni w związku z postępującą komputeryza
cją bibliotek.

Zgodnie z przyjętą definicją, bibliotekarz to pracownik zatrudniony w biblio
tece i wykonujący czynności związane z jej funkqonowaniem^. Wzrost znaczenia 
biblioteki i zmiana jej funkcji miały bezpośredni wpływ na ukształtowanie się za
wodu bibliotekarza.

Podstawy prawne do określenia tego zawodu daje ustawa z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach. Ustawa ta stanowi, że pracownicy zatrudnieni na stanowi
skach bibliotekarskich powinni posiadać kwalifikacje bibliotekarskie i tworzą 
wówczas grupę zawodową bibliotekarzy^. Do pracowników reprezentujących tę 
grupę ustawa zalicza:

-  pracowników służby bibliotecznej: młodszego bibliotekarza, bibliotekarza, 
starszego bibliotekarza, kustosza i starszego kustosza;

-  bibliotekarzy dyplomowanych: asystentów, adiunktów, kustoszy dyplomo
wanych, starszych kustoszy dyplomowanych.

Opinie o poziomie wykształcenia, kwalifikacjach bibliotekarzy, podobnie jak 
samym zawo^ie bibliotekarskim są bardzo podzielone. Adam Rusek twierdzi, że 
„bibliotekarstwo polskie wciąż jeszcze jest raczej zatrudnieniem w bibliotekach 
niż zawodem” .̂ Opinie te podziela także prof. Jadwiga Kołodziejska, podkreśla
jąc, że w przeciwieństwie do krajów zachodnich, w Polsce nie ma pragmatyki za
wodowej bibliotekarzy, bibliotekarzem zostaje się przez sam fakt zatrudnienia 
w bibliotece. W tych kwestiach wydaje się być zgodny cały Instytut Książki i Czy
telnictwa Biblioteki Narodowej, bo podobnego zdania jest jego kolejna przedsta-

^ Bibliotekarstwo. Wyd. 2, uzup. i rozsz. Op. cit. s. 457.
5 Sformułowanie zaczerpnięte z art. 29 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekacłi.
 ̂A. Rusek: Poloniści i inni. Absolwenci szkół wyższych niebibliotekoznawcy o pracy w bibliotece 

i zawodzie bibliotekarza. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1994 s. 89. Instytut Książki i Czytelnictwa.



wicielka -  Barbara Budyńska. W wyniku przeprowadzonych badań nad adeptami 
zawodu bibliotekarskiego formułuje ona następujący pogląd: „Do bibliotekar
stwa się nie aspiruje lecz trafia się do niego”'̂ . Podobne ustalenia znajdziemy tak
że w publikacji Adama Ruska -  Miła praca blisko domu. Osoby bez przygotowa
nia zawodowego zatrudnione w bibliotekach o pracy i zawodzie bibliotekarskim^.

Na kształtowanie i umacnianie się zawodu bibliotekarza bardzo duży wpływ 
ma finansowe usytuowanie tego zawodu. Osoby posiadające wysokie kwalifikacje 
bibliotekarskie dość często rezygnują z tego zawodu, jeżeli przejście do innego 
daje im odpowiednią satysfakcję finansową. Niskie zarobki są ważnym, ale nie je
dynym elementem upowszeclmiającym niekorzystny obraz zawodu bibliotekar
skiego -  twierdzi J. Kołodziejska, ale nie mniej ważny jest, jej zdaniem, „anachro
niczny warsztat większości bibliotek umożliwiający przyuczenie do zawodu ludzi 
przypadkowych”^

Do tej pory w ramach istniejącego, relatywnie niewysokiego uposażenia bi
bliotekarzy, za podstawę jego określenia brało się pod uwagę przede wszystkim: 
poziom wykształcenia oraz staż pracy w zawodzie bibliotekarskim. Zanim przej
dziemy do omówienia wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy, zasygnalizo
wać należy trudne do przewidzenia skutki dla utrzymania prestiżu tego zawodu 
po upowszechnieniu się tzw. układów zbiorowych. Wszelkie zmiany w systemie 
płacowym regulowane są od 2000 r. układami zbiorowymi, w których wymagania 
kwalifikacyjne mogą być brane pod uwagę, ale nie muszą.

7 J . KSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE 
BIBUOTEKARZY

Od dość dawna kształcenie bibliotekarzy poddawane jest ostremu osądowi; 
krytykowane są programy kształcenia i ich realizacja. J. Kołodziejska podkreśla, 
że podstawą programowego kształcenia bibliotekarzy w Polsce było księgoznaw- 
stwo, w którym szczególnie eksponowano historyczne aspekty dziejów książki 
i bibliotek i nawet nie byłoby w tym nic złego -  dodaje -  „zwłaszcza, że historia 
jest ciągłością, bez której rozumienia trudno oceniać i wyciągać wnioski z tera
źniejszości, gdyby nie nasycenie jej faktograficznymi opisami nie osadzonymi 
w szerszym kontekście kulturowym zarówno przeszłym, jak i o b e c n y m ” ^®. Trze
ba jednak podkreślić, że była to opinia wypowiedziana w 1994 r., a od tego cza
su dużo się zmieniło w systemie kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy. Być 
może po zweryfikowaniu tej opinii aktualna ocena tego systemu byłaby korzyst
niejsza.

7 B. Budyńska;y4cfepci zawodu bibliotekarskiego ze średnimi kwał^kacjami zawodowymi. War
szawa: Biblioteka Narodowa 1994 s. 76. Instytut Książki i Czytelnictwa.

8 A. Rusek: Miła praca blisko domu. Osoby bez przygotowania zawodowego zatrudnione w biblio
tekach o pracy i zawodzie bibliotekarskim. Warszawa: Biblioteka Narodowa. 1995 s. 84. Instytut Książ
ki i Czytelnictwa.

 ̂J. K ołodziejska: Czekając na pogodę dla bibliotek. W: Jak pomagać bibliotekom? Dylematy 
czasu przemian. Materiały z konferencji Cedzyna 18-20 wrzesień 1994 r. Warszawa: Wydaw. SBP 1995 
s. 25. Propozycje i Materiały.

10 Ibidem.



w  badaniach Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej problem 
kształcenia bibliotekarzy rozpatrywano bardzo szeroko, ze szczególnym uwzględnie
niem kompetenqi zawodowych absolwentów określonych kieru^ców studiów^.

Kształcenie bibliotekarzy w kontekście możliwości zatrudnienia w bibliote
karstwie jest problemem często p o ru sz a n y m i^ . Był on głównym tematem ogólno
polskiej konferencji, zorganizowanej w 1996 r., poświeconej rynkowi pracy dla 
absolwentów studiów bibliotekoznawstwa i informacji n a u k o w e j 13. Kształcenie 
bibliotekarzy na różnych poziomach musi uwzględniać sytuację na rynku praq^ 
w ogólel4. W przypadku większej liczby ofert ze strony absolwentów, w stosunku 
do wolnych miejsc w zawodzie bibliotekarskim nie zawsze osoby z wyższymi kwa
lifikacjami tnają większą szansę na zatrudnienie. Dziś pracodawca ocenia poten
cjalnego pracownika także z punktu widzenia wydatków na jego uposażenie. 
A więc: niższe kwalifikacje, mniejsze wydatki na płace. Zasada ta nie dotyczy po
szukiwanych profesjonalistów, w przeciwnym przypadku pracodawcę satysfakcjo
nują absolwenci pomaturalnego studium bibliotekarskiego. Ich absolwenci są 
często wysoko oceniani przez pracodawców^^. Ideą obecnych rozważań jest 
kształcenie nie tylko dla potrzeb doraźnych, ale przede wszystkim z myślą o przy- 
szłościl .̂

Polska w najbliższych latach wejdzie do Unii Europejskiej, w związku z tym 
warto przypomnieć zalecenia, aby państwa członkowskie lepiej dostosowały swe sy
stemy szkolenia pracowników bibliotek do potrzeb społeczeństwa informacji; waż
ne jest by pracownicy bibłiotek dysponowali niezbędnymi umiejętnościami technicz
nymi, dla wyszukiwania spośród coraz większej masy informacji, materiałów nie
zbędnych dla coraz bardziej wymagających użytkowników '̂̂ .

Możliwości kształcenia bibliotekarzy na różnych poziomach bardzo rozszerzy
ły się w ostatnich latach, m.in. w związku z powołaniem wielu wyższych szkół pry
watnych. Dotyczy to zresztą nie tylko kierunków bibliotekarskich, które na tle 
szkół o profilu prawno-ekonomiczno-finansowo-bankowym stanowią niewielki 
odsetek.

7.3.1. Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim
Realizowane jest nieprzerwanie od 1951 r. w systemie stacjonarnym i zaocz

nym w policealnych szkołach bibliotekarskich. Ujednolicony cykl kształcenia na 
studiach stacjonarnych i zaocznych trwa dwa lata.

Por. A. Krajewska: Słuchacze zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich lat osiemdziesią
tych w oczach bibliotekarzy. Warszawa: Biblioteka Narodowa 1994 s. 75. Instytut Książki i Qytelnictwa 
Biblioteki Narodowej; Bibliotekarze -  zawód osobowość, kwalifikacje. Warszawa: Biblioteka Narodo
wa 1990 s. 127. Instytut Książki i Czytelnictwa.

12 Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Red. Ewa Stachowska-Musiał. Warszawa; Wydaw. SBP1997 s. 118.
13 Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. II Ogólnopolska Kon

ferencja Naukowa, Kraków 4-5 czerwca 1996 r. Red. Maria Kocójowa. Kraków; Wydaw. UJ 1997 
s. 214. Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

14 Edukacja z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na poziomie w yższy w Polsce. 
Status i przyszłość. Ogólnopolska konferencja w Krakowie, 26 kwietnia 1995 r. Red. Maria Kocójowa. 
Kraków: Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. 1995 s. 147.

15 Kształcenie bibliotekarzy na poziomie pomaturalnym -  szanse i zagrożenia. Materiały ze spotkania 
„okrądego stołu”. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy 1995 s. 99.

i^^ztałcenie bibliotekarzy dla przyszłości. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Jachranka k. Warszawy, 22-24października 1995 r. II Forum SBP '95. Red. Elż
bieta Zybert, Mieczysław Szyszko. Warszawa: Wydaw. SBP 1996 s. 286.

17 Rola bibliotek we współczesnym świecie. Op. cit.



Podstawą kształcenia w średnich szkołach bibliotekarskich jest jednolity pro
gram nauczanialS.

Średnie szkolnictwo bibliotekarskie tworzą czteiy typy szkół:
1. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie Zaoczne przy Centrum Edukacji 

Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacjjnej w Warszawie -  realizowane 
w Warszawie i 14 filiach w całym kraju.

2. Państwowe Pomaturalne Studia Kształcenia Animatorów Kultury i Biblio
tekarzy w Krośnie, Opolu i Wrocławiu.

3. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie w Państwowym Ośrodku Kształcenia 
Bibliotekarzy w Jarocinie.

4. Pomaturalne Studium Bibliotekarskie przy Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Katowicach podległe Kuratorium Oświaty.

Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej 
(d. CUKB) w Warszawie jest największym ośrodkiem zawodowej edukacji biblio
tekarzy, prowadzącym zaoczne pomaturalne studia w Warszawie i w sied filii zlo
kalizowanych przy wojewódzkich bibliotekach publicznych.

Jest ośrodldem dydaktyki bibliotekarskiej; organizuje i prowadzi różnorodne 
formy kształcenia na poziomie pomaturalnym: dokształcanie i doskonalenie za
wodowe pracowników bibliotek i innych instytucji w formach pozaszkolnych (np. 
kursy tworzenia i obsługi baz komputerowych, organizacji i zarządzania współ
czesną biblioteką, normalizacji biblioteczno-bibliograficznej, wykorzystania ma
teriałów multimedialnych w pracy z dziećmi).

Specjalizuje się w publikowaniu podręczników, skiyptów i innych materiałów 
dydaktycznych z zakresu bibliologii, bibliotekarstwa i informacji naukowej oraz 
opracowań metodycznych dla wykładowców i słuchaczy pomaturalnych szkół bi
bliotekarskich i bibliotekarzy -  w celu doskonalenia i samokształcenia zawodo
wego. Przygotowuje pracowników bibliotek mających średnie wykształcenie bi
bliotekarskie (ukończone w latach 1984-98 policealne i pomaturalne studia bi
bliotekarskie, pod warunkiem posiadania matury) do podejmowania wyższych 
studiów zawodowych (licencjackich) w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy w formie kursów, seminariów, praktyk 
realizują wojewódzkie biblioteki publiczne, w przyszłości obowiązki związane 
z doskonaleniem będą należały także do zadań powiatowych bibliotek pubhcz- 
nych.

W dniu 11 maja 2000 r. odbyło się posiedzenie Rady Centrum Ustawicznego 
Kształcenia Bibliotekarzy, które zmieniło dawną nazwę na Centrum Edukacji Bi
bliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w War
szawie i uchwaliło nowy statut. Został on wprowadzony zarządzeniem Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowy statut w następujący sposób określa 
cele centrum: kształcenie na poziomie średnim pomaturalnym oraz dokształca
nie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych w zawo
dach: bibliotekarza, księgarza, pracownika informacji, archiwisty, dokumentali
sty i innych pokrewnych specjalnościach.

Obowiązującą Dokumentacją programową Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego. Zawód: 
bibliotekarz 414 [01] opracowaną przez Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warsza
wie we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznycłi Uniwersytetu War
szawskiego, TEMPUS-PHARE - JE P12165-97 zatwierdziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego w 1999 r.



Zmiana nazwy i celu dawnego CUKB znalazła następujące uzasadnienie.
Zmieniająca się funkcja biblioteki w wyniku rozszerzenia zakresu jej działania 

o dziedzinę nowoczesnej informacji i dokumentacji, a także pokrewne dyscypliny, 
spowodować musi mod^ikację, a nawet weiyfikagę dotychczasowego programu 
kształcenia i dokształcania pracowników bibliotek. Ograniczenie kierunku kształ
cenia do wąsko pojętych problemów bibliotekarstwa mija się z potrzebami biblio
teki XXI wieku. Samo pojęcie biblioteka rozumiane jest obecnie dwojako: jako 
instytucja o założeniach tradycyjnych oraz jako możliwość czerpania wiedzy, zgro
madzonej na nośnikach elektronicznych, dostępnej za pośrednictwem Internetu 
wszędzie i o każdej porze. Nie lekceważąc tradycyjnej roli biblioteki upowszech
niającej książkę i czytelnictwo, należy dostrzegać jej rosnące znaczenie jako insty
tucji zaspokajającej potrzeby edukacyjne, naukowe, intelektualne.

Biblioteka w krajach Europy Zachodniej to także archiwum, spegalizujące się 
w dokumentowaniu życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego regionu, 
z możliwością dostępu mieszkańców do dokumentów gromadzonych gdzie in
dziej niż tylko w urzędach stanu cywilnego. Włączenie problematyki archiwalnej 
do zakresu nauczania w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Do
kumentacyjnej posiada więc nie tylko uzasadnienie meiytoiyczne, ale także orga
nizacyjne. To ostatnie znajduje swój wyraz w włączeniu spraw archiwów do resor
tu kultury i dziedzictwa narodowego, a także z racji wspólnej siedziby Centrum 
z Archiwum Akt Nowych. Nie bez znaczenie jest również fakt wzrostu zaintere
sowania potencjalnych słuchaczy Centrum rozszerzeniem jego specjalności.

Zmiana statutu jest konsekwencją poszerzania jego oferty programowej. No
wa nazwa Centrum jest adekwatna do tej oferty.

Ważnym akcentem w statucie jest podkreślenie współdziałania Centrum z In
stytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, co przynosi korzy
ści w obsadzie kadrowej i modernizacji programu Centrum. Znajduje się tu rów
nież zapowiedź rozszerzenia współpracy ze szkołami wyższymi, placówkami nau
kowo-badawczymi, a także urzędami i innymi instytucjami, które są organizatora
mi bibliotek.

Wprowadzenie nowego statutu Centrum umożliwHo od 2001 r. poszerzenie zakre
su kształcenia o inne spegalnośd: księgarstwo, informaqa, archiwistyka i dokumenta
cja. Będą one wdrażane stopniowo, w miarę zainteresowań potencjalnych słuchaczy 
o te działy.

Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim realizuje Państwowe Poma
turalne Studium Kształcenia Animatorów Kultuiy i Bibliotekarzy. Ich licz
ba (z kierunkiem bibliotekarskim) zmniejszyła się w 2000 r. do trzech: w Opolu, 
Wrocławiu i Krośnie (w Krośnie pozostali tylko słuchacze II roku, którzy kończą 
naukę w czerwcu 2001 r.). W Opolu i Wrocławiu funkcjonuje nauczanie na kie
runku dziennym i zaocznym. Przyczyną likwidacji tego typu szkół jest brak zain
teresowania ze strony kandydatów. Z tego powodu zamknięto w ostatnich latach 
Wydział Bibliotekarski w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Ani
matorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie.

7.3.2. Kształcenie bibliotekarzy na poziomie wyższ5rm
Kształcenie bibliotekarzy na poziomie akademickim odbywa się w 8 uni

wersytetach i 4 wyższych szkołach pedagogicznych na kierunku bibliotekoznaw
stwa i informacji naukowej, w formie studiów magisterskich, wyższych studiów 
zawodowych (licencjackich) oraz studiów podyplomowych. Tworzone są specjali-



zaqeAy zakresie bibliotekoznawstwa w niektórych uczelniach piywatnych. Uczel
nie prowadzą w formie stacjonarnej i zaocznej 5-letnie studia magisterskie, 3-let- 
nie studia licencjackie, 2-letnie studia magisterskie uzupełniające, studia pody
plomowe oraz seminaria doktorskie (Uniwersytet Warszawski).

Od bibliotekarza i pracownika informaqi wymaga się obecnie speqalistyczne- 
go wykształcenia, co najmniej na poziomie średnim zawodowym lub wyższym, to 
jest ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich. Studia podyplomowe 
przeznaczone są dla pracowników bibliotek i ośrodków informacji, którzy mają 
już wykształcenie z innych dziedzin, umożliwiając uzyskanie specjalizacji w zakre
sie bibliotekoznawstwa, informacji, edytorstwa, a także pogłębienie wiedzy w za
kresie zarządzania bibliotekami różnych typów.

Uczelnie stwarzają możliwości uzyskania różnych speqalizacji, m.in. anality
ka informacji, animatora czytelnictwa, bibliotekarza-nauczyciela, biblioterapeu- 
ty, bibliotekarza naukowego, brokera informacji, projektanta systemu oraz me
nedżera zasobów informacyjnych. W 2000 r. rozmieszczenie studiów omawiane
go kierunku było następujące:

Uniwersytet Gdański. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Nauki
0 Książce -  filologia polska ze specjalnością bibliotekoznawstwa i informacji na
ukowej oraz studia podyplomowe. Specjalizacje: biblioteki szkolne, naukowe, 
czytelnictwo.

Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Na
ukowej -  studia licencjackie (stacjonarne), studia magisterskie stacjonarne i za
oczne, studia podyplomowe.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zakład Nauk Po
mocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa -  studia magisterskie stacjonarne
1 zaoczne, studia podyplomowe. Specjalizacje: dawna książka, biblioteki publicz
ne, informacja naukowa.

Uniwersytet Łódzki. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej -  studia magisterskie stacjonarne i zaoczne, studia podyplomowe. Specjali
zacje: księgoznawstwo, biblioteki naukowe i publiczne, biblioteki szkolne i peda
gogiczne.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Katedra Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej -  studia licenqackie stacjonarne i zaoczne, magi
sterskie studia uzupełniające, stacjonarne i zaoczne, studia podyplomowe. Spe
cjalizacje: informacja naukowa, prasoznawstwo, edytorstwo.

Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor
macji Naukowej -  studia magisterskie stacjonarne i zaoczne, podyplomowe. 
Specjalizacje: informacja naukowa, ochrona zbiorów bibliotecznych, księgarstwo 
i marketing, edytorstwo i komputerowe techniki wydawnicze, czytelnictwo, bi
blioteki szkolne. Przewidywane uruchomienie zaocznych studiów licencjackich.

Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bi- 
bliologicznych -  studia magisterskie stacjonarne i zaoczne, licencjackie stacjo
narne i zaoczne, uzupełniające studia magisterskie dla osób z ukończonym licen
cjatem, studia podyplomowe. Specjalizacje: bibliotekoznawstwo, czytelnictwo, 
informacja naukowa, księgoznawstwo.

Uniwersytet Wrocławski. Instytut Bibliotekoznawstwa -  studia magister
skie stacjonarne i zaoczne, podyplomowe. Specjalizacje: biblioteki szkolne i pe
dagogiczne, edytorstwo, informacja naukowa.



Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (dawna 
Wyższa Szkota Pedagogiczna w Kielcach. Instytut Bibliotekoznawstwa 
i Dziennikarstwa) -  studia magisterskie stacjonarne i zaoczne, policenqackie 
dla absolwentów studiów licencjackich, np. nauczanie początkowe z biblioteko
znawstwem, podyplomowe. Specjalizaqe: biblioteki szkolne, biblioteki publiczne 
(samorządowe), dziennikarstwo.

Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Instytut Bibliotekoznawstwa i In
formacji Naukowej -  studia magisterskie stacjonarne i zaoczne, licencjackie za
oczne, podyplomowe. Specjalizacje: biblioteki szkolne, publiczne, czasopiśmien
nictwo, ed^orstwo, informacja naukowa.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (dawna Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Olsztynie. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau
kowej) -  studia licencjackie stacjonarne i zaoczne, podyplomowe. Specjalizacje: 
bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach kierunku filologia polska.

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (dawniej Wyższa Szko
ła Pedagogiczna w Bydgoszczy) -  studia licencjacie stacjonarne i zaoczne.

Nieodłącznym elementem studiów są praktyki zawodowe odbywane przez 
studentów w bibliotekach naukowych, publicznych, pedagogicznych i ośrodkach 
informacji naukowej.

Praktyka pedagogiczna (trwająca 150 godzin) stanowi niezbędny warunek 
przygotowania pedagogicznego, tj. uzyskania wiedzy i umiejętności uprawniają
cych do zatrudnienia w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych na stanowiskach 
nauczycieli -  bibliotekarzy.

Specjalizacja -  jej zadaniem jest pogłębienie i uzupełnienie wiadomości oraz 
zorientowanie zawodowe przyszłego bibliotekarza. Uczelnie prowadzą specjali- 

_zaqe w zależności od możliwości placówki, tj. kadry i warsztatu naukowego, 
a także uwzględniając zapotrzebowanie na określony typ absolwentów.

Programy kształcenia dostosowywane są do przemian w bibliotekarstwie i in
formacji naukowej i dziedzinach pokrewnych. W szerszym stopniu uwzględnia się 
w nich zagadnienia organizacji i zarządzania oraz marketingu.





Rozdział 8

POMIESZCZENIA BIBLIOTEK

8.1. PROBI^MY BUDOWNICTWA BffiUOTECZNEGO 
W  LITERATURZE FACHOWEJ

Budownictwo bibliotek publicznych nie było nigdy realizowane według jakie
goś planu ogólnego; o wzniesieniu nowego obiektu bibliotecznego decydował 
niekiedy jubileusz biblioteki, ważne wydarzenie polityczne, a zawsze ogromna 
aktywność jednostek lub niewielkich grup działaczy kultury, którzy budowę bi
blioteki traktowali jako główny imperatyw swych powinności zawodowych.

Podkreślić jedn^ należy, że pomimo niesprzyjających sytuaqi dla realizacji in
westycji bibliotecznych, głównie z braku środków finansowych na ten cel, posiada
my liczący się dorobek teoretyczny i praktyczny w dziedzinie budownictwa biblio
tecznego. Powoli powiększa się grono arclutektów specjalizujących się w projekto
waniu budynków bibliotecznychl. Dysponujemy obecnie wieloma rodzimymi pu- 
blikaqami na ten temat, a także opracowaniami zagranicznymi przeniesionymi na 
grunt polski. Znaczący dorobek piśmienniczy dotyczący problematyki budownic
twa bibliotecznego wniósł Władysław Piasecki, autor wielu prac na ten temat^. 
Przedmiotem jego zainteresowań były także biblioteki składowe. Franciszek Sedla- 
czek dużo miejsca w swojej pracy zawodowej i dydaktycznej poświęcił budownic
twu bibliotecznemu. Jego Pomieszczenia i urządzenia biblioteki ,̂ był kil
kakrotnie wznawiany. Współpracował blisko z inż. arch. Jerzym Wierzbickim, au
torem wielu publikacji z zakresu projektowania bibliotek, w tym książnic uniwersy- 
teckich .̂ Bliski był mu także bardzo aktualny pod koniec lat sześćdziesiątych pro
blem wolnego dostępu do półek^. W latach sześćdziesiątych dużym zainteresowa
niem cieszyła się praca Edwarda Kossutha na temat pomieszczeń bibliotecznych 
i ich wyposażenia®. Najciekawsze rozwiązania architektoniczne bibliotek na świe- 
cie przybliżała praca Zbigniewa Cudnika Skarbnice wiedzy .̂

Prace F. Sedlaczka znalazły twórczą kontynuację w publikaqach Jerzego Ma
ja, bardziej nowocześnie ujmujących problemy budownictwa bibliotecznego, ze 
szczególnym uwzględnieniem bibliotek publicznych^.

1 Zob. Projektanci budynków bibliotecznych w Polsce. Informator. Warszawa: Biblioteka Narodo
wa 1989 s. 26. Instytut Książki i Czytelnictwa.

2 Zob. następujące prace Władysława Piaseckiego: Biblioteka bez okien. „Przegląd Bibl.” 1952 
nr 2/3; Biblioteka. Uprowadzenie do zagadnień budowy. Warszawa 1962; Budownictwo biblioteczne. 
„Przesąd Bibl.” 1970 nr 2/3; Problemy budownictwa bibliotecznego. W: Bibliotekarstwo naukowe. 
Warszawa 1956.

 ̂F. Sedlaczek: Pomieszczenia i urządzenia biblioteki. Wyd. 3. Warszawa 1966.
4 J. W ierzbicki: Optymalne rozwiązanie magazynów książek w bibliotekach uniwersyteckich. 

Warszawa 1966.
 ̂J. W ierzbicki: Wolny dostęp do zbiorów w bibliotekach uniwersyteckich. „Rocz. Bibl. Naród.” 

X 9.1973 s. 83-94.
 ̂E. Kossuth: Lokal i urządzenie biblioteki. Warszawa 1961.
 ̂Z. Cudnik: Skarbnice wiedzy. Studium budownictwa bibliotek. Wrocław 1980.
 ̂J. M aj: Organizacja przestrzenna i wyposażenie biblioteki publicznej. Warszawa 1983.



Obiektywny stan budownictwa bibliotecznego i w3̂ osażenia bibliotek przybli
żały nam raporty z badań Witolda Przybyszewskiego .̂

Chociaż nie były opracowywane ogólnokrajowe programy budownictwa bi
bliotecznego, to jednak możemy się pochwalić określeniem już w latach sześć
dziesiątych standardów projektowych dla bibliotek. Była to zasługa dwóch entu
zjastów budownictwa bibliotecznego: E Sedlaczka i architekta J. Wierzbickiego. 
Opublikowany w 1968 r. Normatyw techniczny projektowania bibliotek publicz
nych utracił moc obowiązującą, podobnie jak inne normatywy techniczne, jednak 
jak twierdzą powszechnie znani profesjonaliści od tych spraw -  J. Maj i W. Przy
byszewski, zawarte w tym normatywie standardy i wj^yczne w 80% zachowały ak- 
tualnośćlO.

Z uwagi na to, że przy okazji konferencji i narad poświęconych sprawom bu
downictwa bibliotecznego barcfeo często powołujemy się na Normatyw technicz- 
ny projektowania bibliotek publicznych, nie możemy go pominąć omawiając spra
wy budownictwa bibliotecznego.

8.2. PROJEKTOWANIE BffiUOTEKPUBUCZNYCH

^ d a n e , na podstawie art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. -  prawo budow- 
laneii. Zarządzenie Nr 26 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych z dnia 11 Maja 1968 r. r >v sprawie ustanowienia normatywu techniczne
go projektowania bibliotek publicznych '̂̂  tylko do 1975 r. miało charakter obliga
toryjny. Jednak obowiązujące od 1 marca 1975 r. przepisy prawa budowlanego sta
nowiły, że ustalenia zawarte w Normatywie mają jedynie charakter zalecający. 
Z biegiem lat wszelkie normatywy z zakresu budownictwa coraz częściej nie były 
respektowane, chociaż stanowiły punkt odniesienia do nowych inwestycji o cha
rakterze publicznym.

Z uwagi na to, że Zarządzenie Nr 26 jest pierwszą, a może i ostatnią regula
cją prawną, ustanawiającą normatyw techniczny projektowania bibliotek publicz
nych, warto przypomnieć jego podstawowe ustalenia programowo-funkcjonalne. 
Normatyw uwzględnia sześć następujących wielkości bibliotek, w zależności od 
liczby mieszkańców rejonu, który biblioteka ma obsługiwać oraz zadań statuto
wych biblioteki:

I -  biblioteka w miejscowości do 2500 mieszkańców miejscowości lub rejo
nu bezpośredniej obsługi

II -  2501- 5 000
III -  5 001 -  10 ООО
IV -  10 001 -  15 ООО
V -15001-20000
VI -20  001-25 000

 ̂w . Przybyszewski: Budynki i lokale biblioteczne w Polsce. Raport z badań. Warszawa 1990; 
Wyposażenie techniczne bibliotek Raport z badań. Warszawa 1992.

J. M aj, W. Przybyszewski: Standardy i realia w organizacji przestrzennej dużych bibliotek pu
blicznych. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z Ogólno
polskiej Konferencji nt. „Wojewódzka bibliotek publiczna w zr^rmowanym systemie administracyj
nym -  zarządzanie, funkcje, standardy”. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r. Op. cit. s. 121-126.

11 Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91.
12 „Dziennik Budownictwa” Nr 6, poz. 23.



Dla tych kategorii bibliotek Normatyw przewiduje następującą wielkość po
szczególnych pomieszczeń:

Lp. Nazwa pomieszczenia

Wielkość
I 1 II III 1 IV V VI

Powierzchnia pomieszczeń w m̂

1 I.Część wejściowa. Przedsionek W ramach dodatku na komunikację

2 Hall W ramach dodatku na komunikację

3 Szatnia 4 5-6 1 6-9 1 9-15 1 16-20 20
4 II. Pomieszczenia biblioteczne

5 Wypożyczalnia dla dorosłych 50 55-90 97-120 130-150 150-180 180-200

6 Czytelnia dla dorosłych 55 59-100 105-115 150-156 135 155
7 Wypożyczalnia dla dzieci - - 34 38-44 44-63 72-96

8 Czytelnia dla dzieci - - 68 87 92 104
9 Czytelnia czasopism - - - - 35-41 48-58

10 Pomieszczenia katalogu 6 7-9 10-12 13-15 16-18 21

11 Stanowisko obsługi czytelnika 6 6 12 12 18 18

12 Maga^n książek - 6-9 11-16 16-33 41-51 55-88

13 Wypożyczalnia księgozbioru 
uzupełniającego dla placówek 

terenowych

12 12 12 12

14 Pokoje dla zespołów 
samokształceniow.

- - 23-41 41-46 46 46

15 III. Pomieszczenia administr. 
Pokój kierownika biblioteki

- - 12 12 12

16 Pokój dla administracji Wspólne z pracownią biblioteczną 8 12

17 Pokój dla instruktorów - 25 32 42 42 48

18 IV. Zespół pomieszczeń 
sanitarnych dla czytelników 

i pracowników biblioteki 
Pomieszczenia sanitarne

4 4-8 8 10-15 15-18 18

19 V. Pomieszczenia gospodarcze 
Magazyn gospodarczy

4 4 6 6-12 12 15-18

20 Kotłownia - W zależności od kubatury urządzeń

21 Skład opału 18

22 Pomieszczania dla przj^ączy 
instalacyjnych

9 9 9 9 9 9

23 Pomieszczenia dla hydroforni 9 9 9 9 9 9

24 Pomieszczenia dla wentylatorni - - 10-25 10-25 10-25 10-25

25 Powierzchnia pomieszczeń 168 193-285 471-527 615-703 731-820 875-990

26 Dodatek na komunikację 30% 50 58-86 141-158 185-211 219-246 263-297

27 Powierzchnia ogólna 218 251-371 612-685 800-914 951-1066 1138-1287



w  zarządzeniu podano wymagania techniczne oraz użytkowe poszczególnych 
pomieszczeń biblioteki, a także wielkości działki oraz położenia obiektu biblio
tecznego w stosunku do jego otoczenia. W przypadkach szczególnie uzasadnio
nych przewidziano w obiekcie bibliotecznym mieszkania służbowe.

Polski normatyw techniczny projektowania bibliotek publicznych odbiega od 
przyjętych na początku lat siedemdziesiątych standardów dla budownictwa bi
bliotecznego przez IFLA.

W zaleceniach zawartych w wydanych w latach 1973-1977 Standardach IFLA 
dla bibliotek publicznych zakłada się, że biblioteka publiczna w obszarach miej
skich powinna być oddalona o 3-4 km od większości mieszkańców, natomiast fi
lia biblioteczna o 1,5 km^ .̂

Pomieszczenia dla wypożyczalni dorosłych i informacji powinny uwzględniać 
następujące normatywy:

Wypożyczalnia dla dorosłych
Miejsca na wolny dostęp Wymagania powierzchni stropów

Obsługiwana
populacja

Woluminy 
na 1000 osób

Pojemność półek Przy 15 m 'na 1000 wol. 
(minimum 100 m̂ )

3000 1333 4000 100 m"
5000 800 4000 100 m=

10000 600 6000 100 m"
20000 600 12000 180 m"
40000 600 24000 360 m"
60000 600 36000 540 m"
80000 550 44000 660 m"

100000 500 50000 750 m"
Informacja dorosłych

Miejsca na wolny dostęp Miejsca do siedzenia

Liczba woluminów
Wymagana powierzch
nia stropów przy 10 m* 

na 1000 wol.

Liczba miejsc przy 
1,5 na 1000 osób

Powierzchnia stropów 
przy 2,5 vcł na miejsce

100 Im" 13 m"
300 3m 8 20 m"
900 9m" 15 38 m"

3000 30 m" 30 75 m"
7000 70 m̂ 60 150 m̂

12000 120 m" 75 188 m"
16000 160 m" 120 300 m̂
20000 200 m" 150 375 m"

Na magazynowanie zbiorów przewiduje się następujące normy powierzchni:
-  w przypadku zbiorów zamlmiętych dopuszcza się 5,5 m  ̂na 100 woluminów 

(w przypadku magazynowania zwartego pojemność ta będzie dwukrotnie 
zwiększona),

-  w przypadku zbiorów o ograniczonym dostępie dopuszcza się 7 m  ̂na 100 
woluminów.

Powierzchnia dla dzieci obejmuje: wypożyczalnię uwzględniającą 16 m  ̂na 
każde 1000 woluminów z wolnym dostępie do półek (przy założeniu, że

13 Wybrane elementy standardów IFLA dla bibliotek publicznych (na podstawie: IFLA 
Guidelines for public libraries. Miinchen 1986. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  po
ziom powiatowy. Warszawa: Wydaw. SBP 2000 s. 138-171. Propozycje i Materiały.



w każdym regale będą 4 półki). Ogólna powierzchnia przewidziana na wypoży
czalnię powinna odpowiednio uwzględniać:

-  w bibliotekach działających w miejscowościach do 10 ООО mieszkańców -  
75-100 m2,

-  w bibliotekach działających w miejscowościach od 10 ООО do 20 ООО mie
szkańców -100-200 m2.

Zalecenia IFLA dotyczące pomieszczeń dla personelu przewidują następują
ce normy:

Liczba pracowników Wymagana powierzchnia

10 40 m"
20 60
50 120

100 220 m"
200 400

Wszelkie normy i standardy, szczególnie w budownictwie bibliotecznym, nale
ży oceniać z pewnego dystansu, biorąc pod uwagę czynniki modyfikujące organi
zację przestrzenną bibliotek. J. Maj i W. Przybyszewski sygnalizują np. tendencję 
do redukowania powierzchni przeznaczonych na tradycyjne katalogi (w wielu no
wych bibliotekach zostały one zastąpione zapisami na nośnikach elektronicz
nych), integracji działów gromadzenia i opracowania, a w przyszłości może to być 
redukowanie miejsc w czytelni na skutek rozszerzania się zjawiska „zdalnego ko
rzystania z biblioteki” dzięki połączeniom internetowym itpi4.

Od 1975 r. Główny Urząd Statystyczny podaje co kilka lat dane o powierzch
ni użytkowej lokali bibliotek publicznych. Zestawiając je możemy dość pochop
nie wyciągnąć pozytywne wnioski na temat poprawy sytuacji lokalowej polskich 
bibliotek publicznych. W okresie ostatnich 43 lat wzrost przeciętny powierzchni 
użytkowej bibliotek przedstawiał się następująco:

Lata Przeciętna powierzchnia użytkowa w
1975*̂ 61,1
1977 69,5
1980 72,1
1981 72,3
1982 75,9
1987 75,9
1994 92,1
1998 98,1

Według danych GUS w 1998 r. ogólna powierzchnia pomieszczeń zajmowa
nych przez biblioteki publiczne wynosiła 899 520 m ,̂ a w 1999 r. powiększyła się 
do 914 344 m2. Stan posiadania powierzchni lokalowych w 1999 r. przedstawiał 
się w poszczególnych województwach następująco:

J. M aj, W. Przybyszewski; Standardy, tendencje i realia w organizacji przestrzennej dużych bi
bliotek publicznych. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -poziom wojewódzki Op. cit. 

Dane szacunkowe.



Tabela 38
Powierzchnia pomieszczeń bibliotek

Województwo
Powierzchnia pomieszczeń w m*

Ogóiem W tym w miastach W tym na wsi
Dolnośląskie 79896 50398 29498
Kujawsko-Pomorskie 46515 31190 15325
Lubelskie 48588 20999 27589
Lubuskie 32227 21249 10978
Łódzkie 55882 33153 22729
Małopolskie 64424 34166 30258
Mazowieckie 100861 63431 37430
Opolskie 30821 16348 14473
Podkarpackie 56218 22667 33551
Podlaskie 25881 13927 11954
Pomorskie 39684 25732 13952
Śląskie
Świętokrzyskie

116058 92918 23140
28846 14441 14405

Warmińsko-Mazurskie 43969 26630 17339
Wielkopolskie 78491 48301 30190
Zachodniopomorskie 65983 50352 15631
POLSKA 914344 565902 348442

Tak więc ten pozytywny obraz pomieszczeń bibliotecznych wynika z likwidacji 
przede wszystkim małych bibliotek i filii, pomniejszających przeciętną po
wierzchnię użytkową bibliotek.

Wskaźniki tego rodzaju mają tylko charakter informacyjny i nie mogą być 
przedmiotem oceny przydatności pomieszczeń. Gdyby dokonano zestawienia po
wierzchni dla poszczególnych kategorii bibliotek (np. biblioteki gminne, miej
skie, wojewódzkie, a także filie w mieście, na wsi), wówczas byłyby to wskaźniki 
porównywalne. Podobnie przedstawia się sprawa z miejscami w c^elniach. Po
dana ogólna liczba miejsc jest sumą jednostkowych przypadków, gdzie przed czy
telniami ustawiają się kolejki czytelników oraz gdzie jest wystarczająca liczba 
miejsc. Są jeszcze takie biblioteki, głównie na wsi, które nie mają nawet kącika
czytelnianegoi6.

Badaniem stanu obiektów bibliotecznych i ich wyposażenia zajmował się In- 
stj^ut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Na przełomie 1986 i 1987 r. 
badaniem objęto biblioteki publiczne, pedagogiczne i inne^ ,̂ zajmując się tylko 
budynkami, które zostały wybudowane lub przeszły remont kapitalny nie dawniej 
niż 20 lat temu. Z zakresu badań wyłączono pomieszczenia biblioteczne odnaj- 
mowane w budynkach prywatnych. Szczegółowa analiza sytuacji lokalowej biblio-

Por. L. B iliński: Biblioteki publiczne dzisiaj -  wyniki działalności bibliotek w r. 1994. W: Biblio
teki publiczne w Polsce i na świecie. Materiały z Europejskiego Forum Bibliotekarzy. Warszawa, 23-25 
maja 1995 r. Warszawa: Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy. Biblioteka Główna 1996 s. 31-37.

W Przybyszewski: Budynki i lokale biblioteczne w Polsce. Raport z  badań. Warszawa: Bibl. 
Naród. 1990 s. 31. Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa.



tek została podzielona na dwie części: a) dotyczącą bibliotek publicznych i b) bi
bliotek innych sieci. Badaniem objęto 2407 bibliotek publicznych i ich filii. 
Z przeprowadzonych badań wynikało, że w około 60% badanych bibliotek stan 
techniczny ich pomieszczeń nie wzbudza zastrzeżeń. Tylko około 6% placówek 
posiadało lokale nie nadające się na cele biblioteczne ze względów technicznych. 
Dobra ocena stanu technicznego pomieszczeń bibliotecznych wynikała z tego, że 
badaniem objęto obiekty wybudowane lub wyremontowane nie dawniej niż przed 
20 laty. Nie trzeba przeprowadzać badań, aby skonstatować, że w najgorszym sta
nie technicznym są obiekty starsze.

Ocena stanu pomieszczeń bibliotecznych powinna być bardzo wyważona, jeśli 
sprowadza się ją do uogólnień ogólnokrajowych. Bardziej obiektywna byłaby ta
ka ocena w skali regionalnej, ponieważ stopień urbanizacji, stan budownictwa 
w ogóle, a w tym i bibliotecznego, jest tak różny w poszczególnych jednostkach 
administracyjnych. Najbezpieczniej jest jednak posługiwać się konkretnymi przy
kładami na temat nowych obiektów bibliotecznych w ostatnich latach.

Informacje o stanie budownictwa bibliotecznego i modernizacji dawnych 
obiektów otrzymujemy z bezpośrednich danych przekazanych przez biblioteki 
publiczne na początku 1999 r. Przed ich prezentacją warto się pokusić o kilka 
uwag ogólnych.

Odchodząc od standardów i statystki prześledźmy dokonania na przestrzeni 
ostatnich lat w zakresie budownictwa bibliotecznego, ograniczając się zgodnie 
z założeniem niniejszej publikacji, do bibliotek publicznych.

Według J. Maja rozróżniamy następujące rodzaje inwestyqi bibliotecznych^^:
-  budowa nowego obiektu według projektu indywidualnego,
-  budowa nowego obiektu według projektu typowego lub powtarzalnego,
-  adaptacja budynku niebibliotecznego do funkcji bibliotecznych,
-  modernizacja, zwana też remontem kapitalnym.
Dokonując przeglądu budownictwa bibliotecznego ostatnich lat spotkamy się 

ze wszystkimi, wymienionymi rodzajami inwestycji, ale zacznijmy od najnow
szych.

83. SYTUACJA LOKALOWA BffiUOTEKPUBUCZNYGH

8.3.1. Nowe obiekty biblioteczne
Teoretycznie z budownictwem bibliotecznym nie powinno być źle, ponieważ 

biblioteki publiczne od końca lat czterdziestych do 1990 r. miały status państwo
wy i utrzymywano je z kasy państwowej. Jednak tylko trzy biblioteki budowano ze 
środków budżetu centralnego: Bibliotekę Narodową w Warszawie, Bibliotekę 
Śląską w Katowicach oraz Książnicę Pomorską w Szczecinie; pozostałe inwesty
cje biblioteczne realizowano z budżetów lokalnych, tylko niektóre z nich otrzy
mywały nieznaczne wsparcie z resortu kultury, głównie z przeznaczeniem na wy
posażenie pomieszczeń.

J. Maj: Organizaqa przestrzenna i wyposażenie biblioteki publicznej. Warszawa: SBP, Centrum 
Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy 1987 s. 149.



Aby podjąć budowę biblioteki należało mieć w przeszłości zgodę władz pań
stwowych na realizację tych inwestycji, środki na ten cel, zabezpieczenie materia
łów i urządzeń oraz wykonawców. O wszystko było bardzo trudno, nawet przy rea
lizacji tak priorytetowej inwestyqi, jak gmach Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Budowa Biblioteki Narodowej, obejmującej 60 tys. m ,̂ została zakończona, 
ale jej rozbudowa trwa dalej. W dniu 3 lutego 1999 r. oddano do użytku nowe 
wejście dla czytelników w gmachu głównym, jednocześnie trwają przygotowania 
do podjęcia budowy drugiego magazynowca, ponieważ nowo wybudowany star
czy zaledwie na 5-6 lat.

Prawie każda inwestyqa biblioteczna, realizowana w tym okresie, zasługuje na 
obszerną kronikę. Nie będziemy jednak ich przytaczać, bo są one do siebie 
podobne, różni ich tylko skala samego przedsięwzięcia budowlanegol^.

Szczęśliwszy los miały inwestycje związane z budową gmachów Biblioteki Ślą
skiej w Katowicach i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Biblioteka Śląska w Katowicach. Historia budowy tej Biblioteki nie jest dłu
ga, w porównaniu z podobnymi inwestycjami w kulturze, jednak jej początek się
ga 1990 r. Powołany został wówczas Społeczny Komitet Pomocy Bibliotece, któiy 
bardzo energicznie zajął się gromadzeniem środków na budowę nowego gmachu 
i zjednywaniem dla idei budowy nowoczesnej biblioteki jak najszerszego poparcia 
społeczeństwa, władz wojewódzkich i centralnych. Było to konieczne, aby umie
ścić tę budowę na liście inwestyqi centralnych. Stało się to dopiero w 1994 r.

Budowa Biblioteki Śląskiej stała się faktem po wmurowaniu pod przyszły 
gmach, w dniu 23 października 1991 r. kamienia węgielnego.

Środki społeczne na ten cel wpływały z małych gmin i miast Śląska, organizo
wano festyny i loterie aby zasilić konto budowy. Przeprowadzona na antenie ra;i 
dia Flash lic^acja partytury „Krzesanego” Wojciecha Kilara i skalpela prof. Zbi
gniewa Religi przyniosły również oczekiwane środki finansowe, wspomagające 
budowę.

Projekt gmachu Biblioteki powstał w biurze projektanta i realizatora inwesty
cji -  ARAR w Katowicach, a autorami projektu są architekci: Jurand Jarecki, 
Stanisław Kwaśniewicz i Marek Gierlotka.

W dniu 24 października 1999 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby 
Biblioteki Śląskiej^o w Katowicach przy Placu Rady Europy 1, na którą przybyli: 
Premier Rjządu RP Jerzy Buzek z małżonką Ludgardą, wojewodowie: bielski, 
częstochowski, katowicki i opolski oraz liczni goście zaproszeni na tę uroczystość.

Nowoczesny gmach Biblioteki Śląskiej, osadzony na 2-hektarowym terenie na 
placu, od niedawna nazwanym placem Rady Europy. Powierzchnia użytkowa bu
dynku wynosi 81 ООО m  ̂kubatury, 17 tys. m  ̂powierzchni, w której mieści się 
m.in. 52 km regałów. Z czytelni może korzystać 220 osób, magazyn wysokiego 
składowania ma 9 m wysokości, przesuwane regały kompaktowe 9 m długości.

Książki zamawia się korzystając z komputera, nie trzeba ręcznie wypisywać 
zamówienia, jedynie należy je podpisać. Informacje o poszukiwanej pozycji moż
na odczytać na ekranie monitora. Wszystkie książki zostały zaopatrzone w kod 
kreskowy, który w magazynie wysokiego składowania pozwala robotom bezbłęd
nie wyszukiwać zamówioną pozycję. System specjalnych szyn znajdujących się za-

O  zasługach konkretnych osób w inicjowaniu i realizowaniu inwestycji bibliotecznych pisałem 
w artykule: L. B i l i ń s k i ;  Nowe obiekty biblioteczne i ich budowniczowie. „Przegląd Bibl.” 1999 n r 1-2 
s. 11-19.

20 L. B i l i ń s k i :  Wielkie otwarcie Biblioteki Śląskiej. „Por. Bibl.” 1999 n r 12 s. 17-19.



równo w magazynach wysokiego składowania, jak i tradycyjnych, po umieszcze
niu książki w specjalnym wózku, zapewnia błyskawiczną realizację zamówienia, 
niezależnie czy złożono je w czytelni, czy w dziale zamówień. Bramki magnetycz
ne zamontowane w czytelni chronią księgozbiór przed kradzieżą.

Książnica Pomorska w Szczecinie -  realizację jej rozbudowy rozpoczęto 
w 1997 r. i trwała ona zaledwie dwa lata i trzy miesiące. Nowa wersja projektu 
rozbudowy (po dezaktualizacji projektu szczecińskiego oddziału PKZ z 1983 r. 
z uwagi na konieczność zastosowania nowych rozwiązań technicznych, materia
łowych i dostosowania projektu do nowego prawa budowlanego) została osta
tecznie opracowana w Autorskiej Pracowni Architektury URBICON Sp. z o.o. 
Głównym projektantem był dr inż. arch. Zbigniew Paszkowski. Działka pod 
rozbudowę stanowiła narożnik jednego z kwartałów zabudowy położonego na 
terenie średniowiecznej części miasta. Forma architektoniczna Książnicy 
Szczecińskiej, dzięki wprowadzeniu zewnętrznych ścian z cegły klinkierowej li
cowej, nawiązuje do typu szczecińskich obiektów użyteczności publicznej budo
wanych z czerwonej cegły, zachowując jednocześnie właściwy sobie współcze
sny charakter formy architektonicznej. Wzniesiony 8-kondygnacyjny obiekt, 
scalony został ze starym budynkiem ICsiążnicy, tworzy jedną architektoniczną 
całość. Jego powierzchnia wynosi 10 tys. m ,̂ a kubatura 40 tys. m .̂ Pierwsza 
kondygnacja (podziemna) mieści urządzenia techniczne; na parterze rozloko
wane są: wypożyczalnia główna, oddział dla dzieci i młodzieży oraz wypożyczal
nia międzybiblioteczna; na pierwszym piętrze znajdują się: dział informacji na
ukowej, katalogi centralne, dział nowoczesnych technik bibliotecznych, hol wy
stawowy i bar kawowy; na drugim piętrze: czytelnia naukowa, czytelnia profe
sorska i czytelnia wirtualna; na trzech kolejnych piętrach są magazyny książek 
(część wyposażona jest w regały zwartego magazynowania), na trzecim piętrze 
znajduje się również dział gromadzenia i opracowania zbiorów; szóste piętro 
przeznaczone jest na sale lektoryjne, konferencyjne, pracownie komputerowe, 
sekcje techniczne. Obiekt wyposażony jest w kilkanaście elektronicznych syste
mów zabezpieczających.

Dobrze zorganizowaną, szybką budowę nowego obiektu Książnicy Pomor
skiej w Szczecinie upamiętniono następującymi wydarzeniami: tablicę pamiątko
wą pod rozbudowę Książnicy wmurowano w 1995 r.; w 1997 r. rozpoczęto prace 
budowlane przy wznoszeniu nowego gmachu, w dniu 12 lutego 1998 r. odbyła się 
uroczystość ustawienia tradycyjnej budowlanej „wiechy”, oznaczającej zakończe
nie I etapu budowy, w dniu 18 września 1999 r. odbyło się uroczyste otwarcie no
wego gmachu z udziałem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Nowe budynki biblioteczne przekazano w ostatnich latach kilku bibliotekom 
miejskim, o powierzchniach dostosowanych do potrzeb książnicy miejskiej lub 
miejsko-gminnej. Były to: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Cy
priana Kamila Norwida w Wyszkowie, w dawnym województwie ostrołęckim, 
obecnie mazowieckim^l. 2 października 1998 r. nastąpiło uroczyste otwarcie jej 
nowych pomieszczeń. Wyszkowska biblioteka publiczna w 1999 r. obchodziła 50- 
lecie swojej działalności. Z tego półwiecza aż prawie 25 lat przypada na starania 
o wybudowanie dla tej książnicy nowego budynku.

21L. B iliński: Dfugo oczekiwana nowa siedziba biblioteki wyszkowski^ -  już otwarta. „Por. Bibl.” 
1998 nr 12.



Biblioteka zajmuje trzypiętrowy budynek razem z Urzędem Skarbowym, a sa
ma powierzchnia biblioteczna ma 1800 m .̂ Na pierwszym piętrze znajdują się 
książki dla dorosłych i czytelnia czasopism, na drugim: C2ytelnia naukowa, dział 
regionalny, na trzecim: sala konferencyjna i szkoleniowa. Jest też pomieszczenie 
na ekspozycje. Dla czytelników dostępny jest estetycznie wykonany barek. Nowy 
wystrój meblowy Biblioteki jest zasługą \%szkowskiej Fabiyka Mebli.

Najbardziej na zachód wysuniętym cypelku Ziemi Dolnośląskiej znajduje się 
miasto Bogatynia (dawne woj. jeleniogórskie). Rada Miasta i Gminy podjęła 
w 1992 r. decyzję o konieczności budowy nowego lokalu dla biblioteki^^  ̂w  ̂ vy- 
niku energicznych starań władz samorządowych, Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Bogatynia otrzymała nowe, bardzo dobrze wyposażone pomieszczenie. 
Uroczystość przekazania nowego obiektu dla biblioteki nastąpiło we wrześniu 
1997 r.

Do nowych obiektów bibliotecznych, jeszcze nie w pełni oddanych do użytku, 
należy gmach Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Jego realizację rozpoczęto na 
początlM lat osiemdziesiątych, jednak znacznie dłuższe były przerwy w budowie niż 
sama budowa. Złożyło się na to wiele przyczyn, jednjJc decydującym powodem 
przerw w budowie był brak wystarczających środków finansowych. Nie brakowało 
ich na początku budowy, bo byty wówczas środki na ten cel z Funduszu Rozwoju 
Kultury. Później było znacznie gorzej, ale nie brakowało zapału, aby rozpoczętą in- 
westygę skończyć. Dzięki wysiłkowi władz samorządowych i miejscowego środowi
ska bibliotekarskiego Chełmska Biblioteka Publiczna przejmuje stopniowo prze
znaczone dla niej pomieszczenia.

Obiekt składa się z czterech segmentów: A, B, C, D:
-  segment A o powierzchni 1634 m  ̂i kubaturze 7255 m  ̂przekazano do użyt

ku 16 grudnia 1996 r.;
-  segment B: powierzchnia 1745 m2, kubatura 5905 m ,̂ przekazano do użyt

ku 20 października 1998 r.;
-  segment A i В znajdują się w trakcie realizacji.
Łączna powierzchnia obiektu wynosi 5135 m ,̂ kubatura 21438 m .̂ Wykorzy

stanie oddanych obiektów pod koniec 2000 r. przedstawiało się następująco:
Segment A: sala konferencyjna, Galeria PATIO, wypożyczalnia książki 

mówionej i zbiorów audiowizualnych, pracownie biblioteczne (gromadzenia 
i opracowania zbiorów, kontroli i selekcji zbiorów, centralnego katalogu regiona- 
liów, instrukcyjno-metodyczna, automatyzacji, plastyczno-poligraficzna), pra
cownie Oddziału Archiwum Państwowego w Lublinie, pomieszczenia dyrekcji, 
administracji i księgowości, zaplecze techniczne.

Segment B: wypo^czalnia książek, czytelnia prasy i zbiorów regionalnych, 
pracownia biblioteczna, magazyny (książek i prasy), magazyny Oddziału Archi
wum Państwowego w Lublinie. W trakcie organizacji znajdowało się informato- 
rium komputerowe na 12 stanowisk.

Pozytywne przykłady budownictwa bibliotecznego lat dziewięćdziesiątych, 
zdaniem dr. Stanisława Czajki, wcale nie wróżą pomyślnych prognoz na przy- 
szłość23. Oszczędności podyktowane trudnościami finansowymi bibliotek zaczy
nają się, bowiem od skreślania projektów nowych obiektów bibliotecznych i re
montów kapitalnych.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bogatynia. Ifys historyczny. Bogatynia 1997 s. 8.
23 S. Czajka: Tendencje i kierunki rozwoju polskiego budownictwa bibliotecznego. „Bibliotekarz” 

2000 nr 6 s. 6-11.
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Biblioteka Publiczna w Suwałkach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bogatyni -  wejście główne



Nowy gmach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (Foto BEST)

Nowy gmach BibHoteki Śląskiej w Katowicach, przekazany 24 X 1999 r. (Fot. Archiwum)



Oddana do użytku w 1973 r. Biblioteka Publiczna Gmach im. Stanisławów Kierbedziów, siedziba Biblio- 
m.st. Warszawy, tzw. plomba (Foto: Ryszard Dziedzic) teki Publicznej m.st. Warszawy (Foto: Ryszard Dziedzic)

\ /

Budynek po kapitalnym remoncie oddany do użytku MBP w Ostrołęce w 2000 r. (Foto: Roman Wasiński)



8.4. DAWNIEJSZE INWESTYCJE BIBLIOTECZNE

Dużym osiągnięciem było oddanie do użytku w 1973 r. Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej im. Joachima Lelewela w Koszalinie (obecnie Koszalińska 
Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela), uchodzącej wówczas za nowoczesną, do
brze wyposażoną. Jej projekt powstał jeszcze w latach pięćdziesiątych w gdańskiej 
pracowni architektonicznej. Trzykondygnacyjny budynek biblioteki ma 20 tys. m ,̂ 
a powierzchni około 5 tys. m .̂ Na parterze znajdują się agendy usługowe Biblio
teki, na pierwszym i drugim piętrze magazyny, a na trzecim administraqa. Biblio
teka jest na bieżąco remontowana i modernizowana.

W lipcu 1975 r. oddano jeszcze bardziej okazały, 8-kondygnacjowy gmach 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana K. Norwida 
w Zielonej Górze. Posiada on kubaturę 34764 m^ i powierzchnię 8500 rrfi (po
wierzchnia użytkowa zajmuje 7277 m^). Jest obecnie siedzibą dwóch bibliotek: 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida i Wojewódz
kiej Biblioteki Pedagogicznej w Zielonej G ó rze2 4 . Autorką projektu gmachu jest 
mgr inż. arch. Adrianna Kłosińska.

Budowa Książnicy im. Mikołąja Kopernika w Toruniu włączona została do 
programu 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Inwestycja ta nie odpowiada 
potrzebom dnia dzisiejszego: jest za ciasna i mało funkcjonalna^ .̂ Podobną opinię 
należy odnieść do MiejsUej Biblioteki Publicznej w Bielsku Białej (obecnie 
Książnica Beskidzka), która budowana była w latach 1968-1973 -  w okresie, kiedy 
Bielsko-Biała nie była jeszcze miastem wojewódzkim. Program dla tego budynku 
i pierwszą dokumentację opracowano pod koniec lat pięćdziesiątych. W latach 1976- 

-1977 podjęto starania o rozbudowę budynku Książnicy Beskid^ej według progra
mu docelowego na rok 2000, ale z powodu braku środków finansowych na ten cel, 
podjęte prace przerwano na etapie wstępnego projektu architektonicznego^ .̂

Do mniejszych obiektów bibliotecznych, obliczonych na skalę miasta po
wiatowego, należą budynki: Biblioteki Miejskiej w Nowym Tomyślu, Miej
skiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Oliycha Szanieckiego 
w Pińczowie.

Dzięki aktywności bibliotekarzy udało się w kilku miastach powiatowych dawne
go województwa łódzkiego wybudować, głównie ze środków dawnego Funduszu Bu
dowy Szkół, jeszcze w latach sześćdziesiątych, nowe biblioteki. Pamiątką tych czasów 
są budynki bibliotek publicznych w: Sieradzu, Kutnie, Wieluniu i Pąjęcznie.

W woj. podlaskim w ostatnim dwudziestoleciu wybudowano tylko jedną bi
bliotekę -  Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielsku Podlaskim.

8.4.1. Biblioteki publiczne w obiektach adaptowanych
Biblioteki publiczne należą do instytucji kultury, dla któiych dość często przezna

cza się dawne obiekty zabytkowe, w tym także o charakterze sakralnym. Ich adapta
cja na cele biblioteczne jest często bardzo trudna, wymaga indywidualnych, niepo-

24 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zajmuje powierzchnię ok. 1300 m2.
25 Caiość powierzchni ma 4684 m ,̂ jednak małe i niskie magazyny budowane w systemie werty

kalnym uniemożliwiają przemieszczanie księgozbiorów; nie można w tej bibliotece wprowadzić żad
nych zmian w aranżacji wnętrza.

26 Powierzchnia użytkowa obiektu po rozbudowie miała wynosić 7670 m2, w tym na istniejący bu
dynek przypada 3200 m2.



wtarzalnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, a ponadto droga i trwająca 
znacznie diużej niż budowa nowego obiektu. Pewną zaletą takich reaUzaqi jest na 
ogół bardzo dobra lokalizacja, a ponadto możliwość pozyskania środków na ten cel 
z ochrony zabytków, chociaż z reguły są one niewystarczające na całość przedsięwzię
cia. Jv Maj w cytowanej już pracy wymienia sześć kryteriów, które należy brać pod 
uwagę, podejmując deq^ję o adaptacji budynku, ale raqę ma Michał W. Grzeszczuk, 
stwierdzając, że decyzja o przystosowaniu budynku na potrzeby biblioteki nie wynika 
z altematy^: „budować ощ przystosować, lecz jest wymuszana okrutną rzeczywisto
ścią -  adaptaqa albo nic”2/. Wśród bibliotek, które w ostatnich latach otrzymały po
mieszczenia w obiektach adaptowanych, znalazły się: Wojewódzka i Miejska Bi
blioteka Publiczna w Bydgoszcz, która w 1987 r. przystąpiła do remontu kapital
nego i rozbudowy kompleksu obiektów, powiększonego o kolejny budynek przy ul. 
Długiej 39. W latach dziewięćdziesiątych, w miarę oddawania do użytku kolejnych 
fragmentów obiektu, następowało stopniowe sprowadzanie rozproszonych zbiorów 
do wyremontowanych pomieszczeń. Wypożyczalnię, czytelnię główną i inne 
dziafy rozlokowano w pomieszczeniach zastępczych. Prace budowlane i remontowe 
w obiektach bibliotecznych zakończono w 1998 r. Powierzchnia użytkowa całego 
kompleksu obiektów Biblioteki Głównej wynosi 4388 m̂ . Powierzchnię tę zajmują 
dziafy pracy merytorycznej i administraqi oraz magazyny zbiorów. Do dyspozycji czy
telników, po przeprowadzonej rozbudowie obiektów, pozostają: wypożyczalnia głów
na, wypożyczalnia materiałów dźwiękowych, czytekde: główna, czasopism, bibliogra
ficzna, zbiorów specjalnych, region^a, sala odczytowa i dwie sale wystawowe. Pełne 
udostępnienie całego zespołu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Byd
goszczy nastąpiło w pierwszych miesiącach 1999 r.

Nowe, bardzo estetycznie i funkcjonalnie wyposażone pomieszczenia otr2ymała 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu (obecnie biblioteka o statusie 
miejskim w woj. dolnośląskim). W połowie lat osiemdziesiątych pozyskano na cele 
biblioteczne zespół obieków przy wałbrzyskim Rynku. Oddawane w latach 1993- 
1995 poszczególne segmenty nowej biblioteki, dla której przyjęła się nazwa Biblio
teka pod Atlantami, pozwoliły zwiększyć jej powierzchriię do 3500 m̂ . Obiekt bi
blioteczny z jego wyposażeniem uważany jest za jeden z najpiękniejszych w kraju. 
W strukturze Biblioteki znalazły się następujące nowe działy: pracownia regionalna, 
dział zbiorów audiowizualnych, czytelnia czasopism. Galeria pod Atlantami, Gale
ria Książki, Pracownia Komputerowa, dział poligraficzny, mała oficyna wydawnicza.

Na szczególną uwagę, ze względu na wielkość przedsięwzięcia budowlanego 
i jego przeznaczenie, zasługuje nowa siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicz
nej w Krakowie. Na cele biblioteczne przekazano dawne koszary wojskowe im. 
Cesarza Franciszka Józefa I przy ul. Rajskiej, wybudowane w latach 1858-1862 we
dług projektu Feliksa Książarskiego, autora przebudowy na cele wojskowe Zamku

jektów w Krakowie powstał projekt techniczny adaptacji budynku na cele biblio- 
teczne^S. Pewne ograniczenia w projektowaniu wynikały z faktu, że dawne koszary 
wpisane zostały w 1993 r. do rejestru zabytków. Końcowe rozwiązania funkqonal- 
ne odbiegały od wstępnych założeń projektowych. Budynek był oddawany w użyt
kowanie fragmentami, a w pierwszej kolejności znalazfy się tu agendy Wojewódz-

27 M. W. Grzeszczuk: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w nowej siedzibie. „Przegląd 
Bibl.” 1999 nr 1-2 s. 67-75.

28 Pełniejsze informacje na temat prac adaptacyjnych zawiera artykuł M. W. Grzeszczuka: Woje
wódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w nowej siedzibie. Op. cit.



kiej Biblioteki Publicznej, które wymagały szybkiego przeniesienia. W 1995 r. za
kończono prace modemizaę>jne pomieszczeń parteru lewego skrzydła gmachu, 
aby zlokalizować tu Wypożyczalnię Książek Naukowych. W połowie 1996 r. odda
no do użytku pierwsze i drugie piętro lewego skrzydła, a z końcem 1998 r. WBP 
mogła wprowadzić się na pierwsze piętro prawego skrzydła. Tak więc równolegle 
z budową trwała przeprowadzka zbiorów ze staiych do nowych pomieszczeń Bi
blioteki. Praktycznie, już od 1992 r. sukcesywnie przejmowane były w użytkowanie 
kolejne części tego obiektu. Na początku 1999 r. stan realizacji całego przedsię
wzięcia związanego z przekazaniem na cele biblioteczne obiektu oceniano na 85%.

W 1997 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Bartos^cach przeniosła się do 
adaptowanego dla jej potrzeb obiektu po dawnej synagodze (700 m^).

W grupie bibliotek przeniesionych jeszcze w końcu lat siedemdziesiątych do za- 
bytico^^ch obiektów, po ich kapitalnym remoncie i adaptaqach, miejsce szczególne 
zajmuje dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblą
gu (obecnie Biblioteka Elbląska). W 1979 r. została ona przeniesiona do zabytko
wego budynku, po dawnym Szpitalu Św. Ducha^ .̂ Odrestaurowany obiekt, o kuba
turze 15 107 m2, posiada powierzchnię przeznaczoną dla czytelników około 1200 m2.

Kilka lat wcześniej dla potrzeb Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy prze
kazano obiekt przylegający do budynku im. St. bCierbedziów, ponieważ był już za 
mały dla stołecznej fciążnicy. Dzięki budowie w najbliższym jej sąsiedztwie tzw. 
plomby. Biblioteka otrzymała dodatkową powierzchnię 1500 m̂ . Nastąpiło to 
w 1973 r. i wówczas można było rozpocząć remont generalny gmachu im. St. Kier
bedziów. Remont ten zakończono w 1990 r.

Były to obiekty realizowane na podstawie indywidualnych projektów, oprócz 
tego przekazywano na cele biblioteczne obiekty zabytkowe, po kapitalnych re
montach, np. w zamkach w Nidzicy, Kętrzynie, Pasłęku, Bytowie, synagogach 
w Piotrkowie Trybunalskim, Zamościu, Tarnogrodzie, Józefowie, w daw
nym chederze -  w Łęcznej^O (^pj. lubelskie).

Przykładem zmiany przeznaczenia nowszych obiektów i przekazania ich na 
cele biblioteczne, może być dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. 
M. Konopnickiej w Suwałkach. W 1994 r. ówczesny wojewoda suwalski podjął 
decyzję przekazania w stanie surowym Domu Tańca dla Biblioteki. Do prac 
adaptacyjnych przystąpiono w 1995 r. Obejmowały one m.in.: wyburzenie ścian 
działowych, wymianę okien, stolarki, instalacji elektrycznej, posadzek, wykona
nie podjazdu dla niepełnosprawnych^!. Uroczyste otwarcie nowego gmachu 
odbyło się 9 września 1997 r. Jego powierzchnia użytkowa ma 662 m ,̂ czyli tylko 
o 57 m2 więcej niż jej poprzednia siedziba, jednak pomieszczenia są bardziej 
funkcjonalne i nowoczesne.

Podobną historię budowy ma Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach 
Śląskich. W mieście tym, liczącym 65 tys. mieszkańców, działało 10 bibliotek pu
blicznych, ale żadna z nich nie mogła pełnić centralnej książnicy. Możliwość taka 
pojawiła się w 1996 r., kiedy jeden z lokali bibliotecznych musiał przejąć nowo 
utworzony w Piekarach Śląslach Urząd S k a r b o w y ^ 2  w  związku z tym Zarząd 
Miasta podjął decyzję o zaadaptowaniu na cele biblioteczne budynku kluboka-

w. Dlugokęcki: z  dziejów Szpitala Św. Ducha w Elblągu. Elbląg: Wojewódzka Biblioteka Pu
bliczna im.C K. Norwida w Elblągu. 1992 s. 44.

L. B iliński: Biblioteki w odbudowanych i zmodernizowanych obiektach zabytkowych. „Por. 
Bibl.” 1994 nr 1.

M. Łozowska: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Suwałkach w nowym gmachu. „Przegląd 
Bibl.” 1999 nr 1-2 s. П-19.

32 H. W arczok: Nowa biblioteka w Piekarach Śląskich. „Kwartalnik Metodyczny” 1998 nr 4.



wiami. W czerwcu 1997 r. rozpoczęła się realizaqa inwestyqi о nazwie „Remont”: 
adaptaqa klubokawiarni „Antracyt” na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej 
i Izby Regionalnej w Piekarach Śląskich. Obiekt ten ma powierzchnię 708 m  ̂jest 
wyposażony w windę dla niepełnosprawnych. Jego uroczyste przekazanie Miej
skiej Bibliotece Publicznej skorelowano z obcho^onym 8 maja 1998 r. -  Dniem 
Bibliotekarza. Działająca w nowym obiekcie bibliotecznym Izba Regionalna, zaj
mująca 84 m2, posiada m.in. stroje śląskie, sztandary, przedmioty codziennego 
użytku i meble śląskie, książki dotyczące Piekar Śląskich.

Do kronik budownictwa bibliotecznego ostatnich lat przejdzie również odbu
dowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Budynek tej biblioteki 
został całkowicie zalany w czasie wielkiej powodzi w 1997 r̂ .̂ Po bardzo praco
witym osuszaniu murów przeprowadzono zakrojone na szeroką skalę roboty re
montowe. 29 stycznia 1999 r. nastąpiło uroczyste przekazanie gmachu głównego 
przy ul. Piastowskiej 18-20 w Opolu. Realizacja odbudowy była możliwa dzięki 
uruchomieniu specjalnych środków rządowych przeznaczonych na likwidowanie 
skutków zniszczeń po klęsce powodzi.

8.4.2. Dorobek ostatniego dwudziestolecia 
w budownictwie bibliotecznym

Bilansując dorobek ostatniego dwudziestolecia w budownictwie bibliotek pu
blicznych, wymienić należy, chociażby dla celów dokumentacyjnych, następujące 
nowe obiekty biblioteczne, w układzie obecnie istniejących województw.

W woj. dolnośląskim: do największych inwestycji tego regionu, poza „Bi
blioteką pod Atlantami” w Wałbr^chu, należy obiekt dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Świdnicy (1500 m  ̂powierzchni użytkowej), a także nowe obiekty 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Radwanicach. W dawnym woj. wrocławskim w latach 1975-1998 pozyskano 
19 obiektów na siedziby bibliotek publicznych (np. w Strzegomiu, Kudowie Zdroju, 
Polanicy Zdroju, Nowej Rudzie). Większość inwestycji, to obiekty funkcjonujące 
jako centra kultury mieszczące biblioteki publiczne i ośrodki kultury. Całkowicie 
nowych obiektów wybudowano 14, a największe z nich znajdują się w Wińsku, 
Sobótce, Dobroszycach. Ponadto sześć bibliotek przeniesiono do obiektów po 
kapitalnych remontach (np. w: Brzegu Dolnym, Miliczu, Św. Katarzynie).

W woj. kujawsko-pomorskim w: Świeciu (o powierzchni 344 m^), w Kru
szwicy (325 m 2) w Koronowie (245 m 2 ), w Tucholi (193 m 2), w Sępólnie (497 m 2) 
w Kcyni (235 m 2), w Chojnicach (475 m 2), w Barcinie (234 m 2), w Więcborku 
(253 m 2), w Żninie (774 m 2). Lokale o pow. od 100 do 200 m 2 uzyskały również 
biblioteld w Dobrczu, Sicienku, Brusach, Rojewie, Charzykowych, Jaksicach, 
Złotnikach Kujawskich, Solcu Kujawskim, Janikowie, Rogowie, Drzycimiu.

10 lipca 1997 r. o godzinie 9.45 fala powodziowa wdarła się na ulicę Piastowską w Opolu, przy 
której usytuowana jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna. W jednej chwili zalanych zostało 45 pomie
szczeń u^kowych w sześciu obiektach bibliotecznych, o łącznej powierzchni 2000 Ogółem Bi
blioteka straciła 64 076 książek i 30 ООО innych jednostek inwentarzowych. Jedną z pierwszych ofert 
ratowania zbiorów Bibliotelca otrzymała od niemieckiej firmy ART. Assistance Und Partner z Haan. 
Zainstalowała ona w Opolu spegalną komorę suszącą, przez którą przeszły również uratowane zbio- 
ly. Zbiory XIX-wieczne przejęte zostały przez Zakład Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwer
sytetu im. M. Kopernika w Toruniu i zamrożone w chłodni pod Brodnicą, aby sukcesywnie poddawać 
je konserwacji.



w  woj. lubelskim do największych inwestycji bibliotecznych należy nowy bu
dynek dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim, a także 
oddanie, po kapitalnych remontach obiektów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Lubartowie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach, Miejskiej Bi
blioteki w Świdniku, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poniatowej oraz 
wymieniony już zabytkowy obiekt po religijnej szkole żydowskiej (chederze) 
w Łęcznej.

W woj. mazowieckim w nowych lub odrestaurowanych obiektach umieszczo
no biblioteki publiczne w: Iłowie (110 m^), Bieżuniu (130 m^), Radzanowie (154 m ,̂ 
w dawnej synagodze), w Płośnicy (108 m^), w Suchocinie (150 m^), w Szreńsku 
(85 m2), w Krasnem (100 m2), w Strzegowie (120 m2), w Lidzbarku Welskim (221 
m2 -  w obiekcie zab^kowym zwanym „Basztą”), w Węgrowie (700 m2 -  dawny 
Dom Gdański), w Łukowie (308 m^), w Mińsku Mazowieckim (zabytkowy pałac 
zajmowany wspólnie z Ośrodkiem Kultury, 314 m2). W 1978 r. wybudowano dwu
piętrowy budynek dla potrzeb Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipsku, 
w tym samym roku oddano po kapitalnym remoncie budynek dla Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Pionkach. Po przeprowadzeniu podobnego remontu dwu
piętrowego budynku w Chlewiskach, przeniesiono tam Gminną Bibliotekę Pu
bliczną. W 1988 r. przekazano Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozie
nicach samodzielny budynek (zabytkowy pałac po kapitalnym remoncie). Miej
sko-Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży otrzymała w 1989 r. nowo wybudowany 
budynek. Własne budynki o powierzchni od 74 do 180 m2 otrzymały miejsko- 
gminne i gminne biblioteki publiczne w; Mrozach, Sadownem, Kałuszynie, 
Wierzbnie, Pilawie.

W woj. podkarpackim: w 1976 r. lokal w zabytkowym budynku synagogi 
fl58 m2) otrzymała Gminna Biblioteka w Niebylcu, a rok później oddano budy
nek specjalnie zaprojektowany dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie 
(1493 m2). W 1982 r. oddano po remoncie kapitalnym i adaptacji drewnianego bu
dynku dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cmolesie (120 m2). Miejska i Gminna 
Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim otrzymała w 1984 r. budynek po 
remoncie kapitalnym i adaptacji (395 m^). W 1988 r. oddano Miejskiej i Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Błażowej budynek po remoncie kapitalnym (273 m2) oraz 
dodatkowo biblioteka pozyskała jedno piętro. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wysokiej Łańcuckiej przejęła w 1990 r. budynek po kapitalnym remoncie 
(228 m2). W tym samym roku lokal w wyremontowanym zabytkowym, drewnia
nym budynku (miejsce urodzenia gen. Władysława Sikorskiego), przekazano 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tuszowie Narodowym. Po remoncie kapitalnym 
i adaptacji zabytkowego budynku (120 m2) w Frysztaku, przejęła go w 1991 r. 
miejscowa Gminna Biblioteka Publiczna. Ponadto nowe budynki otrzymały 
bibUoteki publiczne w: Ożarowie, Stalowej Woli, Majdanie Królewskim. Dodać 
należy, że tylko na obszarze dawnego woj. rzeszowskiego w latach 1975-1998 zbu
dowano, wyremontowano i pozyskano 45 obiektów bibliotecznych, w tym 18 
w miastach i 27 na wsi. O zmianach w sytuacji lokalowej bibliotek świadczy np. 
fakt, że w 1975 r. 8 bibliotek gminnych i 27 filii bibliotecznych mieściło się w do
mach prywatnych, a w 1998 r. usytuowanych tam było zaledwie 8 filii wiejskich.

W woj. pomorskim: oddano do użytku nowe obiekty dla miejskich bibliotek 
publicznych w Sławnie (1991 r.) i Ustce (1988 r.).

W woj. śląskim: Będzin -  samodzielny obiekt indywidualny, projekt Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (oddany w 1977 r.); Rybnik -  samodzielny obiekt wg indywi
dualnego projektu otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna (oddany w 1989 r.).



w  woj. świetokr^skim nowe budynki otrzymafy biblioteki publiczne w: Mie
chowie (492 wf), Suchedniowie (402 m^) oraz wymieniony już budynek Miejskiej 
i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Olrycha Szanieckiego w Pińczowie.

W woj. warmińsko-mazurskim w 1975 r. oddano do u ^ k u  obiekt zabytko
wy po dawnym Domu Konwertytów w Braniewie dla Miejskiej Biblioteki Pu- 
bUcznej (miało to miejsce na terenie nowo utworzonego woj. elbląskiego). Rok 
później dodatkowy lokal o powierzchni 128 m  ̂otrzymała Miejska Biblioteka Pu
bliczna w Lidzbarku. W 1977 r. nowe lokale otrzymały: Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Pieniężnie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ornecie. 
Nowy lokal po byłym kościele ewangelickim (630 m^) otrzymała w 1978 r. Miej
sko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobiym Mieście. W tym samym okresie no
wy budynek (1200 m^) otrzymała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mo
rągu, a w 1979 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie (148 m^). W 1983 r. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie otrzymała nowy budynek o powierzchni 
840 m2. Po remoncie, po byłym ośrodku zdrowia, przekazany został ten obiekt 
(350 m2) w 1995 r. Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach.

W woj. wielkopolskim: w Kostrzyniu (900 m2), w Skokach (900 m2) -  biblio
teka pełni tu funkcję centrum kultury. Najwcześniej oddano tu, wymieniany już, 
nowy obiekt dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

W woj. zachodniopomorskim: Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogar
dzie otrzymała nowy obiekt o pow. 1533 m2, a Miejska Biblioteka Publiczna 
w Łobezie otrzymała nowy, trzykondygnacyjny budynek o powierzchni 1129 m2 

Kiedyś oceniając działalność kulturalną różnych instytucji określało się takie 
wydarzenia, jak oddanie nowego obiektu bibliotecznego mianem trwałego fak
tu kulturalnego. Po jakimś czasie okazało się, że nie w każdym przypadku to 
określenie było adekwatne. A oto przykłady: wymieniona już Miejsko-Gminna^ 
Biblioteka Publiczna w Lipsku istotnie otrzymała w 1978 r. nową siedzibę, ale 
w 1996 r. przeniesiono ją do gorszego budynku, a dotychczasowy przejął Rejono
wy Urząd Pracy, podobny los spotkał w 1998 r. Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Chlewiskach, przeniesioną do Gminnego Ośrodka Kultury. W dawnym woj. 
zielonogórskim niektóre biblioteki publiczne zmieniły swoje usytuowania dwa-trzy 
razy, a Miejska Biblioteka PubHczna w Żaganiu aż pięć.

Nie dla wszystkich wymienionych bibliotek w dawnym województwie bydgo
skim te sukcesy lokalowo-budowlane były trwałe, bowiem niektóre z nich (np. 
w Tucholi, Koronowie, Sicienku i Dobrczu) utraciły po 1990 r. już zagospodaro
wane nowe pomieszczenia. Stąd potrzeba dokonywania okresowego przeglądu 
sytuacji lokalowej bibliotek publicznych, zwłaszcza tych, które nowe obiekty 
otrzymafy dawniej.



Rozdział 9

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

Komputeryzacja bibliotek publicznych jest właściwie zjawiskiem lat dziewięć
dziesiątych, dość dobrze dokumentowanym i wzbudzającym duże zainteresowa
nie i samych bibliotek i ich otoczenia.

Aby o komputeryzacji można było mówić już jako o zjawisku dość powszech
nym, nie można pominąć doświadczenia w tym zakresie, które w Polsce zapocząt
kowane zostały na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W 1971 r. 
wydano w Bibliotece Narodowej eksperymentalny zeszyt „Centralnego Katalogu 
Bieżących Czasopism Zagranicznych w Bibliotekach Polskich”. „Centralny Kata
log Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych” opracowywany był w systemie ARKA, 
a do tego celu używano jeszcze komputera ZAM-41. Duże osiągnięcia w zakre
sie początkowego stadium komputeryzacji miały prace Politechniki Wrocławskiej 
(z wykorzystaniem maszyn ODRA 1300 i RIAD). Nie można zapominać o zna
czeniu budowy wówczas regionalnych systemów informatycznych z krakowskim 
systemem KRAKUS włącznie.

Większego tempa mogła nabrać komputeryzacja bibliotek w latach osiem
dziesiątych, w związku z upowszechnieniem się wówczas pecetów, powodujących 
błyskawiczną karierę mikroinformatyki. Skuteczną barierą przenikania do Polski 
nowych rozwiązań technologicznych w zakresie informatyki, było nałożone na 
nasz kraj embargo (był to okres stanu wojennego i następujących po nim latach 
stagnacji i regresu). Dopiero po 1989 r. można mówić o swobodnym przepływie 
nowych technologii do Polski, co znalazło wyraz w stopniowym wychodzeniu pol
skich bibliotek z niezawinionego opóźnienia w zakresie komputeryzacji.

Zupełnie inaczej przebiegał proces komputeryzacji bibliotek np. w Wielkiej 
Brytanii. Tam biblioteki publiczne były pierws^mi instytucjami w sektorze pu
blicznym, które zdecydowały się na wdrożenie systemów informatycznych^. Do 
połowy lat siedemdziesiątych bardzo wiele bibliotek publicznych zainwestowało 
w wprowadzenie systemu informacyjnego, przede wszystkim w celu usprawnienia 
katalogowania i kontroli obrotu książką. Do połowy lat osiemdziesiątych już 50% 
bibliotek publicznych dysponowało takimi systemami, a w 1993 r. nawet 80%.

Przebieg, a talde poszczególne etapy komputeryzacji bibliotek w Polsce, mo
żemy prześledzić w kolejnych raportach na ten temat.

Problemy komputeryzacji bibliotek doczekały się też wielu publikacji, w tym 
kilku o charakterze poradnikowym. Zapoczątkowała je broszurka Mikrokompu
ter w bibliotece, wydana jako numer specjalny „Poradnika Bibliotekarza” .̂ Jej 
wznowienie po kilku latach nie było już uzasadnione merytorycznie. Rozwój 
komputeryzacji poszedł tak daleko (szczególnie wzbogaciły się oferty sprzętowe.

1 Ch. B att: The heart and brain o f the Information Society: Public libraries in the 21^ century. W: 
Libraries for the New Millenium. Implications for manger. Edited by David Raitt. London: Library As
sociation Publishing 1997 s. 190-218.

2 M. N ahotko, W. Szcząch: Mikrokomputer w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP 1990 s. 72.



wzrosła jakość dostępnego oprogramowania), a potrzeby bibliotek tak się rozsze
rzyły, że trzeba było opracować nową publikację, w zwiększonym zespole autor
skim, o zastosowaniu komputera w bibliotece^.

Duża liczba bibliotek publicznych korzysta z bazy danych „Przewodnika Bi
bliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” opracowywanych w syste
mie obsługi MAK-a. Uzasadnione więc było zapoznanie się z programem MAK. 
Dokumentacja tego programu składała się z dwóch broszur: 1) Pakiet MAK. Ob
sługa bazy. Stan na dzień 30 czerwca 1999 r. Oprać. Jan Wierzbowski; Pakiet 
MAK Edycja i drukowanie z bazy MAK. Oprać. Jerzy Swianiewicz.

W wielu kursach dla bibliotekarzy obejmujących program MAK słuchacze od
czuwali pewien niedostatek wiedzy, która potrzebna jest do już praktycznego sto
sowania tego programu. Z pomocą w tym zakresie przyszedł im poradnik J. Ma
ja -  Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy^.

Biblioteki publiczne wykorzystujące pakiet programowy MAK borykały się 
z problemem zespolenia w jedną zintegrowaną strukturę formatu MARC BN dla 
wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągfych i części niesamoistnych wydawniczo 
w czasopismach dla potrzeb bibliografii regionalnej i przygotowaniem wydruku 
bibliografii z bazy. >\ynikiem praq^ autorów Grupy Roboczej do opracowania 
struktury i formatu wydruku bibliografii regionalnej była publikacja pt. Adapta
cja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej^

Oprócz poradników w Wydawnictwie SBP ukazały się również publikacje 
podręcznikowe, m.in. Aleksandra Radwańskiego -Komputery, biblioteki i systemy .̂

Ogromne zasługi w komputeryzacji bibliotek, a w szczególności bibliotek pu
blicznych, ma Stowarzyszenie BiMiotekarzy Polskich. Z jego inicjatywy zorgani
zowano szereg ogólnopolskich konferencji na ten temat, udokumentowanych 
znaczącymi publikacjami. O inicjatywach tych oraz konkretnych przedsięwzię
ciach organizacyjnych i wydawnictwach SBP będzie mowa dalej. Próby zrekapi- 
tulowania dokonań Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w komputeryzacji bi
bliotek dokonał Władysław Kolasa w artykule Kartki z dziejów komputeryzacji bi
bliotek polskich (rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskichp. Dobrze byłoby, aby 
zainteresowanie SBP tym tematem było dalej żywe i nie pozostało wyłącznie 
w „kartkach z dziejów”.

Problem komputeryzacji bibliotek był przedmiotem kilku konferencji ogólno
polskich, zapoczątkowanych przez Książnicę Podlaską w Białymstoku w 1991 r. 
Druga Ogólnopolska Konferencja odbyła się w Białymstoku 26-28 X 1993 r. ,̂ 
a trzecia w dniach 3-5 czerwca 1996 r. w Supraślu k. Białegostoku^. Dwa lata 
wcześniej zorganizowane zostało I Forum SBP, poświęcone komputeryzacji nie

 ̂J. Maj, M. N ahotko, W. Szczęch: Zastosowanie komputera w bibliotece. Warszawa: Wydaw. 
SBP 1996 s. 157. Nauka-Dydaktyka-Praktyka.

4 J. May. Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy. Warszawa: Wydaw. SBP 1999 s. 200. Propozycje 
i Materiały.

 ̂B. Bartoszewicz-Fabiańska, J. Słowik, P. Boczkowski, J. Swianiewicz: Adaptacja forma
tu MARC BN dla potrzeb bO)H(̂ afii regionalnej. Warszawa: W^daw. SBP 1999 Propozycje i Materiały.

6 A. Radwański: Komputery, biblioteki, systemy. Podręcznik. Warszawa: Wydaw. SBP 1996 s. 156. 
Nauka-Dydaktyka-Praktyka.

 ̂W. Kolasa: Kartki z dziejów komputeryzacji bibliotek polskich (rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich). „Bibliotekarz” 2000 nr 3 s. 7-11.

^Automatyzacja bibliotek publicznych. Praktyczne aspekty. Materiały z II Ogólnopolskiej Konferen
cji . Białystok 26-28.X.1993 r Warszawa: Wydaw. SBP 1993.

 ̂Komputeryzacja bibliotek publicznych. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Kompute
ryzacja bibliotek publicznych -  stan i zamierzenia”. Supraśl k. Białegostoku, 3-5 czerwca 1996 r. War
szawa: Wydaw. SBP 1966 s. 164. Propozycje i Materiały.



tylko bibliotek publicznych, ale szerzej, także bibliotek innych sieci, które zano
towały znaczny postęp w automatyzacji. Sympozjum odbyło się w Chorzowie 
w dniach 10-12 czerwca 1994 r.l®

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych bardzo szybko rośnie zainteresowa
nie bibliotekarzy Internetem i jego wykorzystaniem w bibliotekach. W odpowie
dzi na to zainteresowanie nakładem SBP ukazała się m.in. książka Zdzisława Do
browolskiego -  Internet a biblioteka, której celem było zwięzłe przedstawienie 
podstawowych serwisów Internetu bibliotekarzom i studentom bibliotekoznaw- 
stwall. Wydana również została publikacja o Internecie w formie skryptu dla stu
dentów kierunków humanistycznych^^. Popularnym wprowadzeniem do Interne
tu jest cykl artykułów Seweryna Dobrzelewskiego Internet w bibliotece, zamie
szczanych w „Poradniku Bibliotekarza”!̂ .

Kiedy u schyłku 2000 r. sumujemy dokonania bibliotek publicznych w zakre
sie komputeryzaqi, warto przypomnieć, jaki był jej stan pięć lat wcześniej w naj
bardziej zasobnych, czyli wojewódzkich bibliotekach publicznych. Informacji na 
ten temat dostarczyły nam już cytowane badania ankietowe z 1995 r.l^

Na wstępie należy podkreślić, że na 49 wojewódzkich bibliotek publicznych 
tylko 12% przystąpiło wówczas do komputeryzacji.

Te biblioteki, które już korzystały z komputerów, posiadały wyodrębnioną ko
mórkę do spraw automatyzacji (w 10 bibliotekach), bądź mieściła się ona w struk
turze działu instrukcyjno-metodycznego (w 27 bibliotekach).

Zakres automatyzacji obejmował najczęściej:
-  ewidencję zbiorów (w 22 ankietowanych bibliotekach),
-  działalność informacyjną (w 15 bibliotekach),
-  rejestr wypożyczeń (w 11 bibliotekach),
-  zarządzanie biblioteką (kadiy, finanse i in.) -  (w 10 bibliotekach).
Niektóre biblioteki wykorzystywały już automatyzację do prac statystycznych.
Tymczasem wyposażenie bibliotek w sprzęt komputerowy było bardzo niejed

nolite, np. liczba stacji roboczych w poszczególnych bibliotekach wynosiła od kil
ku do 20, a liczba mikrokomputerów nie pracujących w sieci wahała się od 1 do 9.

Wśród wielu systemów komputerowych dominowały przede wszystkim pro
gramy MAK i SOWA.

Własnymi bazami dysponowało 29 bibliotek, a 24 biblioteki korzystało z bazy 
danych „Przewodnika Bibliograficznego” Biblioteki Narodowej.

Na pytanie: jakiego rodzaju usługi są świadczone użytkownikom dzięki auto
matyzacji, otrzymano następujące odpowiedzi:

-  retrospektywne zestawienia tematyczne (w 16 bibliotekach),
-  wydruki gotowych opracowań (również w 16 bibliotekach).

Komputery w bibliotekach -  Polska '94. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. Chorzów 10-12.06.1994. Warszawa: Wydaw. SBP 1994 s. 310. Nauka-Dydakty- 
ka-Praktyka.

Z. Dobrowolski: Internet i biblioteka. Warszawa; Wydaw. SBP 1998 s. 153. Nauka-Dydakty- 
ka-Praktyka.

12 E. Śliwińska: /nfómef. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych. Warszawa: Wydaw. 
SBP 1999 s. 187. Propozycje i Materiały.

13 Pierwszy artykuł ukazał się w „Poradniku Bibliotekarza” 1999 nr 1.
1̂  L. B iliński: Działalność informac^na bibliotek publicznych. Wyniki ankiety sondażowej. W: Dziś 

i jutro działalności informacyjnej w bibliotekach publicznych. Materiały z seminarium. Opole-Kamień 
Śląski 18-19.X.1995 r Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smółki w Opolu 1996 s. 17-37.



Udostępnianie baz danych w 28 bibliotekach odbywało się poprzez obsługę 
bibliotekarza, w 8 placówkach bibliotecznych obsługiwał czytelnik z pomocą bi
bliotekarza, a tylko w dwóch -  wyłącznie czytelnik.

Na pytanie czy są formy i dziedziny działalności informacyjnej, którymi zain
teresowana jest społeczność lokalna, a biblioteka nie jest w stanie ich zrealizo
wać? otrzymano następujące odpowiedzi:

-  organizacja informacji o biznesie (Białystok, Rzeszów),
-  dostęp do Internetu (Chełm, Gdańsk, Wrocław),
-  dostęp do krajowych sieci komputerowych (Kielce, Wałbrzych),
-  informacja o zbiorach bibliotek różnych sieci w regionie (ló-aków, Olsztyn),
-brak centralnego katalogu zbiorów woj. biblioteki publicznej (Legnica,

Olsztyn),
-  brak szybkiej i sprawnej informacji regionalnej (Lublin),
-  brak informaqi dla prywatnych przedsiębiorstw; informaqa o przetargach, kup

nie, sprzedaży towarów na terenie województwa i najbliższego otoczenia (Płock).
Pamiętajmy, że są to tematy poruszone przez czołówkę bibliotek pubUcznych, 

natomiast cała sfera zagadnień związanych z automatyzacją, a ściślej komputery
zacją, była jeszcze bardzo odległa dla bibliotek samorządowych, ponieważ zaled
wie 2-3% tych placówek korzystało w 1995 r. z komputerów.

Komputeryzaqa bibliotek zależy w największym stopniu od możliwości finanso
wych biblioteki. Od początku lat dziewięćdziesiątych biblioteki korzystały z niewiel
kich środków z MKiS, przeznaczanych gównie, a właściwie wyłącznie na programy, 
szkolenie kadiy.

Koszty komputeryzaqi bibliotek publicznych są znaczne, np. według danych 
GUS biblioteki wydały w 1999 r. na ten cel 8 279 500 zł, co stanowi 23,8% war
tości zakupionych wówczas przez nie książek. Dokładne zestawienie wydatków 
na komputeryzację podajemy w aneksie. Dodać należy, że owe wydatki są znacz
nie niższe od potrzeb bibliotek w tym zakresie, co jest związane ze znacznym 
opóźnieniem procesu komputeryzacji bibliotek publicznych w naszym kraju.

Opracowany przez Stanisława Czajkę i Jana Wołosza program komputeryza
cji biblioteki określał priorytety tej zakrojonej na szeroką skalę akcji.

Już na III Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Komputeryzacja bibliotek publicz
nych -  stan i zamierzenia”, która odbyła się w 1996 r. w Supraślu k. Białegostoku 
podkreślano, że kompleksowa informatyzacja bibliotek pozwoli osiągnąć dwa za
sadnicze celel^: 1) radykalne zmniejszenie pracy bibliotekarza, 2) prostszy i przy
spieszony dostęp użytkownika do informacji, a w konsekwencji takie efekty, jak:

-  zmniejszenie kosztów funkcjonowania bibliotek,
-  skrócenie czasu opracowywania zbiorów, szybszy przebieg obiegu dokumentów,
-  usprawnienie korzystania z katalogów,
-  usprawnienie obsługi użytkownika,
-  ułatwienie wypożyczeń, w tym także międzybibliotecznych,
-  możliwość dostępu do zbiorów i katalogów innych bibliotek,
-  efektywniejsze zatrudnienie personelu.
Zawsze najbardziej kontrowersyjne było określanie środków na ten cel. Cho

ciaż program zyskał wysoką ocenę merytoryczną nie został przekazany do reali
zacji. Tak więc dalszy postęp w komputeryzacji bibliotek zależał od inwenqi

A. Jeske, B. F icner: Standardy w komputerowych systemach zarządzania biblioteką. W: Kom
puteryzacja bibliotek publicznych. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Komputeryzacja bi
bliotek publicznych -  stan i zamierzenia”. Supraśl k. Białegostoku, 3-5 czerwca 1996 r. Warszawa: Wy- 
daw. SBP 1996 s. 95-104. Propozycje i Materiały.



i uporu dyrektorów bibliotek oraz stosunkowo niewielkich środków uzyskiwa
nych od ich organizatorów.

Znaczącym zastrzykiem dla komputeryzacji wojewódzkich bibliotek publicz
nych było przyznanie, przez resort finansów w 1998 r. znaczącej, chociaż ciągle 
niewystarczającej, kwoty ponad 3 min zł na ten cel.

Zamiast krajowego programu komputerowego budowano programy woje
wódzkie. Nie zawsze owe programy odpowiadały zaleceniom profesjonalistów.

Tymczasem zadaniem wojewódzkiej biblioteki publicznej wobec sieci biblio
tek w terenie powinno być, według Jolanty Słowik^ :̂

-  określenie zadań i funkcji usługowych wobec użytkowników systemu;
-zbudowanie spójnej struktury funkcjonalno-organizacyjnej systemu,

z podziałem zadań pomiędzy biblioteki i zespoły odpowiedzialne za współtworze
nie zintegrowanej sieci;

-  określenie norm i standardów obowiązujących przy budowie baz danych;
-  opracowanie instrukcji wypełniania rekordu baz danych;
-  prowadzenie kontroli danych;
-odpowiedzialność za kompatybilność programów umożliwiających prace 

w sieci;
-  organizowanie szkoleń dla zespołów odpowiedzialnych za poprawność i wyso

ką jakość współtworzonych baz danych oraz za S2ybką i bezkoli^jną ich transmisję,
-  prowadzenie badań marketingowych.
Tworzenie wojewódzkich systemów informatycznych odbywało się etapami, 

zaczynając od rzeczy możliwych do zrealizowania, chociaż nie zawsze najważniej
szych. Dopiero później było można uzupełnić istniejące luki, w miarę wzbogace
nia sprzętu, a często doskonalenia umiejętności.

Potwierdzają to następujące przykłady: opracowanie pilskiego planu tworze- 
-nia systemu informatycznego obejmowało: ustalenie zasad nadawania kodów 
kreskowych. W miarę zaopatrywania się bibliotek terenowych w sprzęt kompute
rowy, dla przyspieszenia procesu tworzenia własnych katalogów, nabywały one 
pilską bazę danych!^, natomiast dawna Wojewódzka Biblioteka w Słupsku prze
kazywała nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym bibliotekom z dawnego woje
wództwa słupskiego swoją, liczącą 80 tys. rekordów, bazę katalogową (najpierw 
na dyskietkach, później na CD-ROM-ach)l^. Należy dodać, że blisko 70% opi
sów katalogowych zawiera hasła przedmiotowe, a zarówno bibliotekarze, jak też 
czytelnicy wolą poszukiwać informacji za pomocą haseł przedmiotowych, niż po
sługiwać się Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętnąl^. Doświadczenia słupskie 
wskazują na potrzebę organizowania przez wojewódzkie biblioteki publiczne.

J. Słowik: Wojewódzka biblioteka publiczna jako centrum zarządzanie bazami danych w rego
nie. W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z Ogólnopolskiej 
Konferencji nt. „ Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym -  za
rządzanie, funkcje, standardy”. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r. Warszawa: Wydaw. SBP 1999 s. 78-82. 
Propozycje i Materiały.

M. Bocłian: Rola wojewódzkiej biblioteki publicznej w procesie komputeryzacji bibliotek. W: 
Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z Ogólnopolskiej Konfe
rencji nt. „ Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym -  zarządza
nie, funkcje, standardy”. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r. Warszawa: Wydaw. SBP 1999 s. 98-102. Propo
zycje i Materiały.

T. Matyj aszelc: Rola wojewódzkiej biblioteki publicznej w komputeryzacji bibliotek w regionie. 
W: Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych -  poziom wojewódzki. Materiały z  Ogólnopolskiej Kon
ferencji nt. „ Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym-zarządza
nie, p4nkcje, standardy”. Rzeszów, 17-18 maja 1999 r. Warszawa: Wydaw. SBP 1999 s. 91-97. Propozy
cje i Materiały.

Opinię tę podziela wiele bibliotek.



oprócz szkoleń w zakresie korzystania z programów multimedialnych, oceny ofe
rowanych na lynku programów dla bibliotek. W ten sposób będzie można unik
nąć wielu rozczarowań, jakich doznają bibliotekarze skuszeni niską ceną nie
których programów, o malej lub żadnej -  jak się później okazuje -  przydatności 
dla bibliotek.

W komputeryzacji bibliotek muszą sobie pomagać także sami bibliotekarze. 
A jak sobie w tym pomagają np. bibliotekarze szkolni informuje następująca 
oferta: Komputeiyzacja Twojej biblioteki prędzej później będzie musiała na
stąpić. Przygotuj się do tego już teraz. Pomoże Ci w tym „Biblioteka w Szkole” 
1996 nr 7/8, która w całości jest poświęcona komputeryzacji bibliotek szkolnych. 
To pierwszy i jedyny w Polsce tego typu praktyczny poradnik. Opracowany został 
przez łódzkich bibliotekarzy zrzeszonych w Klubie Użytkowników Komputerów. 
Napisany jest językiem, któiy zrozumiesz.

Rok 1999 zamyka dość ważny okres w komputeryzacji bibliotek publicznych, 
stąd uzasadnione jest zbilansowanie dotychczasowego dorobku i doświadczeń 
w tym zakresie.

O stanie komputeryzacji na 1999 r. informują krótkie doniesienia uzyskane ze 
sprawozdań opisowych wojewódzkich bibliotek publicznych, otrzymanych na po
czątku 1999 r. Prezentujemy je w aneksie do pracy.



Rozdział 10

SZANSA DLA BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ XXI WIEKU

Największą szansę na utrzymanie trwałej pozyqi w życiu społeczno-kultural
nym będą miaiy dobrze zorganizowane biblioteki gminne, miejsko-gminne oraz 
książnice w dużych ośrodkach miejskich. Należy spodziewać się integracji biblio
tek gminnych, które będą obsługiwać nie jedną, a np. dwie sąsiadujące ze sobą 
gminy. Jednak w najbliższych latach nie grozi nam ograniczenie sieci bibliotek 
publicznych tylko do dużych książnic, jak ma to miejsce np. w Austrii.

Sieć bibliotek publicznych ulegnie więc redukcji, wyeliminowane zostaną 
punkty biblioteczne (poza dobrze działającymi w zakładach pracy, ośrodkach 
pomocy społecznej i in.), większość filii wiejskich, a placówki połączone z biblio
tekami szkolnymi i ośrodkami kultury jeżeli nie usamodzielnią się, czeka 
w najbliższych latach zmiana funkcji: z biblioteki prowadzącej wszechstronną 
działalność w wypożyczalnię coraz mniej atrakcyjnego księgozbioru. Nie trzeba 
dodawać, że ich przyszłość w takim kształcie jest bardzo zagrożona.

W krajach skandynawskich koszt utrzymania małych bibliotek publicznych nie 
był do udźwignięcia przez samorządy, w związku z tym zostały one zastąpione re
gularną obsługą bibliobusową. Było to konieczne z uwagi na ogromne rozdrob
nienie sieci osadniczej, a państwo dało odpowiednie środki finansowe na stwo
rzenie dobrze wyposażonych „bibliotek ruchomych”. Odmienny stan osadnictwa 
w Polsce nie stwarza takich analogii, większe skupiska ludności będą musiały po
siadać odpowiednią infrastrukturę ze szkołami, placówkami kultuiy, jednak pro
ces wyludniania się niektórych terenów wiejskich stoi także przed nami -  w obli
czu wchodzenia Polski do Unii Europejskiej i modernizacji rolnictwa.

Z uwagi na nieuchronny rozwój motoryzacji i komunikacji, bardziej celowe bę
dzie dojechanie tymi środkami do dobrze zaopatrzonej biblioteki -  lub połączenie 
się z nią drogą internetową, niż dojście do archaicznej placówki bibliotecznej, 
otwieranej w godzinach dogodnych tylko dla bibliotekarza ją obsługującego.

Każda biblioteka publiczna powinna posiadać aktualny księgozbiór podręczny 
oraz w wyborze, w zależności od wielkości biblioteki, najnowszą literaturę z róż
nych dziedzin wiedzy. Obecna „eksplozja” wyższych szkół zawodo^ch, powodują
ca wielokrotne zwiększenie się w bibliotekach publicznych czytelników-studentów, 
przestanie być zjawiskiem znaczącym. Wyższe uczelnie zawodowe, nie mające wła
snych bibliotek, utracą uprawnienia prowadzenia studiów, a ponadto między nimi 
rozpocznie się konkurencyjna „walka o studenta”. Studenci studiów zaocznych 
otrzymywać będą w ramach czesnego komplety podstawowych podręczników i ma
teriałów metodycznych, tak jak to ma miejsce w krajach zachodnich.

Do obowiązków biblioteki publicznej należy gromadzenie i opracowanie cało
ści piśmiennictwa dotyczącego regonu, w tym dokumentów życia społecznego. 
Dobrze działająca biblioteka publiczna powinna także wykazać się dokumento
waniem nąjważniejs^ch zjawisk gospodarc^ch, społecznych, oświatowych 
i kulturalnych nąjbliższego regionu. W każdej bibliotece powinny być dostęp
ne w wersji elektronicznej katalogi mediów, a także oferty najważniejszych ofic^ 
wydawniczych.



Biblioteka powinna mieć pefaie wyposażenie komputerowe z dostępem do In
ternetu, połączenia faksowe stopniowo zastąpi poczta elektroniczna. Już za kilka 
lat ze zbiorów biblioteki będzie korzystać za pośrednictwem Internetu mieszka
niec przysiółka, leśniczówki czy osoba niepełnosprawna. Zwiększy się i zintensyfi
kuje system wypożyczeń międzybibliotecznych. Każda biblioteka publiczna po
winna mieć pełną bazę „Przewodnika Bibliograficznego” i „Bibliografii Zawarto
ści Czasopism”, a także korzystać z baz danych największych bibliotek w kraju, 
w tym specjalistycznych.

Pracownicy bibliotek będą wykonywać samodzielnie prace związane z groma
dzeniem i selekcją zbiorów, a tam gdzie jest to możliwe, korzystać z opracowania 
wykonywanego centralnie, przekazywanego na bieżąco za pośrednictwem Inter
netu. By móc korzystać z centralnego zasobu opisów niezbędne jest stworzenie 
połączeń sieciami komputerowymi pomiędzy wszystkimi bibliotekami. Takie po
łączenia z Internetem trzeba więc traktować tak samo jak numer telefonu, posia
danie faksu czy kserokopiarki, stąd uznawanie obecnie łącza internetowego za 
luksus A. Radwański uważa za anachronizm^.

Nie wierzę w możliwości udzielania pomocy bibliotekom niżej zorganizowa
nym przez duże biblioteki w rozmiarach dotychczas stosowanych. Natomiast 
należy przewidywać znaczne wykorzystanie ich baz danych, w tym dostęp do bi
bliografii regionalnej w szerszym zakresie. Biblioteki mniejsze powinny 
natomiast mieć zapewnione doradztwo i opiekę wysoko specjalistyczną -  z serwi
sem włącznie -  w zakresie tworzenia programów komputerowych, baz danych, 
korzystania z Internetu i tworzenia w nim własnych stron.

Kwalifikacje bibliotekarzy powinny odpowiadać nowym wyzwaniom, a znajo
mość, przynajmniej bierna, języka angielskiego powinna być regułą.

Każda biblioteka musi opracować program promocji swoich usług wszędzie 
tam, gdzie może pozyskać użytkowników, a także sponsorów. Praca na miejscu 
w bibliotece powinna skoncentrować się wokół dzieci i młodzieży. Konieczna tu 
będzie bliska współpraca ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi.

Biblioteka publiczna spełniać będzie przede wszystkim funkcję informacyjno- 
-edukacyjną.

Środla z rezerwy budżetu centralnego powinny być kierowane głównie na mo
dernizację i automatyzację pracy bibliotek -  w tym wspieranie budownictwa 
bibliotecznego, natomiast potrzeby finansowe w zakresie płac, czynszów, zakupu 
nowości zapewnia -  zgodnie z zapisami ustawy o bibliotekach -  organizator 
biblioteki.

1 A. Radwański; /йА: komputeryzować bibliotekę. Poradnik. Warszawa: Wydaw. SBP 2000 s. 128.
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A N E K S

KOLEKCJE HISTORYCZNE, 
LITERACKIE I REGIONALNE 

W ZBIORACH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH*

Biblioteka publiczna kojarzy się najczęściej z książnicą, w której znajduje się przede 
wszystkim literatura współczesna o profilu uniwersalnym. Tymczasem w niektórych biblio
tekach publicznych znajdują się cenne kolekcje historyczne, literackie i regionalne. Biblio
teki otaczają je szczególną opieką, traktując jako ważny fragment przechowywanego dzie
dzictwa narodowego. Cenne kolekcje dwunastu bibliotek publicznych zostało włączonych, 
na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r.2, do Na
rodowego Zasobu BibUotecznego.

Chociaż wykorzystanie tych kolekcji nie dorównuje zapotrzebowaniu czytelników na li
teraturę współczesną, to jednak spełniają one ważną funkcję kulturową i naukową. Poka
zywane są one na okolicznościowych wystawach, poświęca się im oddzielne katalogi i mo- 
nografie^.

Przedstawiając informację o kolekcjach historycznych, literackich i regionalnych nie 
wyczeфuję tematu, sygnalizuję jedynie ich lokalizację i daję zarys charakterystyki. Dodać 
warto, że zdecydowana większość kolekcji przekazywana była jako dar dla określonej bi
blioteki; niekiedy ofiarodawca swoją wolę w tej sprawie wyrażał w testamencie. Niektóre 
kolekcje zostały zakupione przez biblioteki, inne były kompletowane drogą pojedynczych 
zakupów na aukcjach, w antykwariatach i bezpośrednio od właścicieli interesujących bi
bliotekę dokumentów i druków.

Jest też niewiele kolekcji, które przekazywano bibliotekom na podstawie aktów praw
nych regulujących sprawę mienia opuszczonego czy ustawie o reformie rolnej^. W każdym 
wypadku biblioteki otaczały przejmowane lub nabywane kolekcje troskliwą opieką, zabez
pieczając je przed rozproszeniem, zniszczeniem, kradzieżą^, nie szczędząc środków na 
konieczną konserwację zbiorów. W ten sposób wniosfy do dziedzictwa kultury narodowej 
wymierne wartości, także finansowe, mając na uwadze zachowanie dla potrzeb nauki i kul
tury cenne kolekcje.

1 Kolekcje przedstawiamy w układzie alfabetycznym województw, w których znajdowały się bi
blioteki publiczne do końca 1998 r.

2 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu 
bibliotek, któiych zbiory tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny, określenia organizaqi tego zasobu oraz 
zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 146, poz. 955)

3 Por. H. Ilmurzyńska, A. Stepnowska: Księgozbiór Bolesława Prusa. Warszawa: 1965 s. 215. 
Prace Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy nr 6. s. 215; Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Oprać. J. Ociepa. Bydgoszcz: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. 1999 s. 104.

 ̂Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 9 lipca 1945 r. w sprawie przejęcia księgozbiorów podwor
skich od pełnomocników do spraw reformy rolnej (Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty Nr 4, poz. 110); 
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 sierpnia 1945 r. w sprawie zabezpieczenia i zużytkowania księ
gozbiorów opuszczanych lub porzuconych (Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty Nr 4, poz. 115).

 ̂Przykład Piotrkowa Trybunalskiego dowodzi, że nie zawsze można liczyć na pełne zabezpiecze
nie przed kradzieżą.



Można z caią pewnością stwierdzić, że wykor2ystanie kolekqi byioby większe, gdyby 
czytelnicy, pracownicy nauki mieli na ich temat szerszą i pełniejszą informację. Niech więc 
próba zaprezentowania w sposób całościowy kolekcji historycznych, literacldch i regional
nych w zbiorach bibliotek publicznych służy tym celom.

Nie wszystkie prezentowane tu kolekcje mają charakter zamknięty. Niektóre się po
większają o nowe, cenne nabjrtki, o czym przekondem się osobiście konfrontując zebrany 
materiał na ten temat w latach 1994-1995 i w 1998 r. z obecnym^. Przekazując informa
cje o kolekcjach w bibliotekach publicznych starałem się konsekwentnie być viier- 
ny jednej zasadzie: nie oceniać ich wartości historycznej czy literackiej, nie doko
nywać pod tym kątem żadnej selekcji, a nawet hierarchizacji, natomiast przed- 
stwić maksimum informacji na temat kolekcji, które udało mi się zdobyć. Wycho
dzę bowiem z założenia, że dla niektóiych czytelników cenniejszy będzie XIX- 
wieczny druk o tematyce regionalnej niż rzadki inkunabuł. Wojny i różne katakli
zmy dokonały w naszych zbiorach bibliotecznych tak ogromnych zniszczeń, że pra
wie wszystko to, co się udało uratować powinno być zachowane dla pamięci następ
nych pokoleń.

Kolekcje prezentujemy więc nie wedle ich wartości i znaczenia dla kultuiy narodowej, 
lecz w układzie topograficznym, według kolejności alfabetycznej miejscowości, w któiych 
występują.

BIAŁYSTOK
W zbiorach Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku znaj

duje się 125 starych druków, a do najstarszych w tej grupie należy Biblia wydrukowana 
w Krakowie w drukarni Szarffenbergów z 1561 r. Bardzo cenne są Roczne dzieje kościel
ne... Piotra Skargi, wydane przez krakowską drukarnię Andrzeja Piotrkowczyka w 1603 r. 
Bardzo dużą wartość mają druki unickie, pochodzące z drukarni 0 .0 . Bazylianów w Su
praślu (zachowało się 15 wol.) oraz druki wykonane w drukami Jana Jakuba Kantera 
z Białegostoku. Do najstarszych starodruków supraskich, znajdujących się w zbiorach Wo
jewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku należą następu
jące pozycje:

Rakiewicz Augustyn: Snope Mirrhy... z 1712 r.
Zankiewicz D.: Wódz malutkich... z 1717 r.
Biblioteka posiada prace swego patrona -  Łukasza Górnickiego oraz Krzysztofa Klu

ka i Teodora Wagi.
Cenny zbiór stanowią książki związane treścią lub proweniencją z regionem białostockim.
Wyodrębnionym zbiorem są książki uratowane z pożogi wojennej przez mieszkańców 

Białegostoku i później przekazane w darze do tworzącej się w 1944 r. Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

Interesującą kolekcję stanowią książki ze znakami własnościowymi bibliotek, stowa
rzyszeń działających na przełomie XIX i XX wieku -  w tym oddziału białostockiej Polskiej 
Macierzy Szkolnej oraz Miejskiej Biblioteki ł^blicznej.

Największym zbiorem są książki z okresu międzywojennego, z pieczątkami wielu bia- 
łostoctóch szkół, przede wszystkim Gimnazjum im. Anny Jabłonowskiej oraz Gimnazjum 
Józefa Piłsudskiego, które oprócz pieczątek posiadają ekslibrisy wymienionych szkół.

Z tego samego okresu pochodzą książki w języku polskim z Biblioteki Szolem Alejche- 
ma, która po 1944 r. stała się biblioteką miejską. Książki te opatrzone są pieczątkami w ję
zyku hebrajskim.

 ̂Zob. L. Biliński: Kolekcje historyczne i literackie w bibliotekach publicznych. „Por. Bibl.” 1994 nr 
7-8 s. (1)-(16); Nowo pozyskane kolekcje w bibliotekach publicznych. „Por. Bibl.” 1995 nr 9 s 19-21; Zbio
ry historyczne i regionalne w bibliotekach a Narodowy Zasób BiMioteczny. W; Zbiory zabytkowe w bibliote
kach publicznych. Materiały z Konferencji. Opole, 5-6 listopada 1998 r. C^ole: Wojewódzka Biblioteka Pu
bliczna im. E. Smolki w Opolu. 1998 s. 29-74.



w  zbiorach Biblioteki znajdują się książki pochodzące z białostockich bibliotek szkól 
żydowskich: Filologicznego Gimnazjum Koedukacyjnego Zelligmana, J.Lebenhofta
1 J. Doroczyńskiego, Gimnazjum D-ra S. Gutmana; są to рогуф  wyłącznie w ję^ku polskim.

Zachowały się także książki pochodzące z bibliotek rosyjskich z okresu zaboru oraz 
okupacji sowieckiej. Książki opatrzone są m.in. następującymi pieczątkami: Centralnoja 
Biblioteka g. Bełostok, Bełastokkaja Obłastnaja Biblioteka im. Gorkogo, Biblioteka Beła- 
stockogo Gosudarstwennego Pedagodiczeskogo Institutu.

Biblioteka posiada także książki z pieczątkami stowarzyszeń, szkół, księgarń, bibliotek 
mieszczących się w Wilnie i innych miastach kresowych.

Odrębną kolekcję stanowią książki z biblioteki prywatnej Elizy Orzeszkowej (z pie
czątką: „Eliza Orzeskowa”).

Biblioteka posiada także książki w języku esperanto -  z uwagi na zamieszkałego w Bia
łymstoku twórcę esperanta -  Ludwika Zamenhofa.

Oprócz druków zwartych w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białym
stoku znajduje się wiele tytułów prasy XIX-wiecznej i początków XX wieku. Odrębnym 
zbiorem są czasopisma regionalne.

BIELSKaBlAŁA
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej w dziale rękopisów posiada zbiór Emila Ze

gadłowicza złożony z rękopisów jego utworów poetyckich oraz listy. W grupie starodru
ków przeważają dzieła z XVI-XVIII wieku. Starodruki w języku polskim pochodzą głów
nie z oficyn wydawniczych w Brzegu, Krakowie i Warszawie. Do ciekawszych tytułów na
leżą m.ia.:

Brożek J.: Gratis albo discurs ziemianina z  plebanem. Kraków 1624
Pruszcz P.H.: Fortece Monarchów całego Królestwa Polskiego. Kraków 1737
Skarga R: Kazania. Sandomierz 1792
Śniadecki J.: Teorya rachunku algebraicznego. T. 1-2. Kraków 1783
Cordi V.: Dispensatorium, sine Pharmacorum. Vratislaviae 1527
Henelii N.: Silesiographia Renovata. Vratislaviae 1704
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej posiada paryskie wydanie Pana Tadeusza 

z 1834 r. oraz debiutancki tomik poezji Adama Mickiewicza wydany w Wilnie przez J. Za
wadzkiego w 1823 r. W Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki znajdują się m.in. faksymile 
rękopisu iluminowanego z XIV wieku -  jest to modlitewnik Ludwika Orleańskiego.

BI£2XJŃ, woj. mazowieckie
W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieżuniu znajduje się kolekcja ksią

żek z zakresu literatury po Stefanie Gołębiowskim, pedagogu, poecie, tłumaczu dzieł Ho
racego. W 1975 r. Stefan Gołębiowski przekazał część swego domu oraz bibliotekę liczącą 
wówczas 6000 tomów na rzecz Muzeum Regionalnego w Bieżuniu. Przeważał księgozbiór 
z zakresu poezji, prozy, historii literatury. Życzeniem ofiarodawcy było zorganizowanie 
ośrodka pracy twórczej, miejsca spotkań młodych poetów i miłośników literatury polskiej. 
W 1993 r. opiekę nad zbiorem liczącym 8646 wol. przejęła Miejsko-Gminna Biblioteka Pu
bliczna w Bieżuniu.

BOCHNIA, woj. małopolskie
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni imię Jana Wiktora nadano 

w 1996 r. Tablicę z następującą sentencją Jana Wiktora: Biblioteka to przybytek na ścieźaj 
otwarty, zapraszający każdego w prog}., wejdź gościu i stań się przyjacielem, odsłonięto
2 X 1971 r. z okazji 25-lecia pracy Biblioteki i jej oficjalnego otwarcia po remoncie.

W Bibliotece znajduje się izba pamięci Jana Wiktora, w której zgromadzono meble 
i różne pamiątki należące do pisarza. Z mieszkania Jana Wiktora Biblioteka posiada jego 
biurko i szafę biblioteczną, a w niej m.in. fotografie, obrazy, listy, recenzje i wycinki pra



sowe oraz książki napisane przez Jana Wiktora, w tym pierwsze wydania. Wśród różnych 
papierów znajdują się luźne kartki z odręcznymi notatkami pisarza, recenzje i wycinki pra
sowe z lat 1920-1997 dotyczące życia i twórczości Jana Wiktora. W Bibliotece znajduje się 
zbiór listów Jana Wiktora do wieloletniej dyrektorki Biblioteki -  Marii Bielawskiej z lat 
1933-1966. Są tu również książki Emila Zegadłowicza i Jana Parandowskiego z dedykacja
mi dla Jana Wiktora.

Wśród licznych pamiątek znajduje się też kilka portretów Jana Wiktora, lysunki -  szki
ce węglem i tuszem przedstawiające pisarza, jego fotografie z różnych okresów życia.

Zbiór książek napisanych przez Jana Wiktora obejmuje 29 tytułów oraz druki bibliofilskie.

BRODNICA, woj. kujawsko-pomorskie
Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brodnicy wzbogacił się o kolekcję 

zbiorów podarowanych przez Zygmunta Danka, brodniczanina zamieszkującego od cza
sów wojny w Milford w USA. Kolekcja obejmuje książki (195 wol.), czasopisma (10 wol.), 
mapy (51) i dokumenty życia społecznego (154), dotyczące regionu brodnickiego, a uka
zujące się na obczyźnie.

BYDGOSZCZ
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszcz ma w zbiorach dwie 

kolekcje historyczne; poklasztorną bibliotekę bernardynów bydgoskich oraz kolekcję rę
kopisów ofiarowaną Bibliotece przez Kazimierza Kierskiego.

Biblioteka bernardyńska należy do najstarszych i największych z zachowanych księ
gozbiorów o XV-wiecznym rodowodzie. Obejmuje 1382 wol. zawierających 1557 dzieł. 
Zbiór inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy liczy 102 
pozycje bibliograficzne w 104 egzemplarzach i 91 woluminach^. Z wyjątkiem pięciu dzieł 
pochodzących z zakupu, wszystkie pozostałe należą do zespołu biblioteki bernardynów 
bydgoskich9. Zasób jest zróżnicowany treściowo, najliczniej występują w nim dzieła z za
kresu teologii. Zachowało się 25 wydań Biblii, w tym 9 piętnastowiecznych. Są także zbio
ry kazań i żywotów świętych oraz księgi liturgiczne. Dzieła Arystotelesa, Lombarda i To
masza z Akwinu stanowią trzon części zbioru należącej do filozofii. Są też kodeksy prawa 
cywilnego i kanonicznego, fizyka Arystotelesa, poradniki medyczne z początku XVI wie
ku, a z literatury pięknej dzieła Owidiusza, Seneki, Wergiliusza.

Większość książek z biblioteki bernardyńskiej to druki XVI-wieczne, w tym tłoczone 
w słynnych oficynach Krzysztofa Plantinaio  w Antwerpii i Aldusa Manutiusa w Wenecji. 
Jest również kilka druków krakowskich z początku XVI wieku z drukarni Floriana Ungle- 
ra i z drukarni Józefa Hallera.

Zbiór Kazimierza Kierskiego -  ponad 2600 dokumentów -  został ofiarowany Bi
bliotece w 1937 r. W czasie II wojny światowej kolekcja zaginęła, a jej część, stanowiącą 
25% całości odnaleziono w Bibliotece Narodowej w Warszawie w 1969 r. Do najbardziej 
wartościowych należą dokumenty królewskie. Najstarszy z nich to dokument Władysława 
Łokietka z 1322 r., a chronologicznie ostatni z tego działu wystawiony został przez Ale
ksandra I Romanowa w 1816 r.

Kolekcja Kazimierza Kierskiego jest w trakcie opracowania i w związku z tym nie by
ła udostępniona.

W 1997 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy otrzymała księ
gozbiór należący do Mariana Turwida, bydgoskiego twórcy, pisarza i malarza. Księgozbiór

 ̂Zob. Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Oprać. 
Jolanta Ociepa. Bydgoszcz: Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1999 s. 104 il.

^ Konwent bemar<fynów erygował w ^dgoszczy biskup włocławski Zbigniew Oleśnicld w 1480 r. 
Klasztor do 1488 r. podlegał prowincjonałom krakowskim, później należał do prowincji wielkopolskiej.

Por. L. Biliński: Antwerpskie Muzeum Palntina-Moretusa i jego polonika, bibliotekarz” 1990 nr 7 
s. 1043



ten w większości składa się z książek i albumów poświęconych sztuce i malarstwu. Ponad
to Biblioteka otrzymała rękopisy utworów literackich, szkice, grafiki, obrazy, a także pa
miątki (listy, fotografie, dokumenty) związane z życiem i działalnością Mariana Turwida.

W 1998 r. WiMBP w Bydgoszczy otrzymała zbiór rękopisów zawierający wspomnienia 
i relacje żołnierzy Armii bajow ej. Dokumenty te zostały podarowane przez Związek Po
wstańców Warszawskich w Bydgoszczy.

Biblioteka posiada bardzo cenne zbiory mus^czne, w tym nuty, niektóre unikatowe, 
zawierające utwory kompozytorów polskich z początków i pierwszej połowy XIX wieku 
(m.in. Karola Lipińskiego). Kolekcja zawiera szereg kompletów partytur i głosów oper 
kompozytorów europejskich z przełomu XVIII/XIX wieku.

CHEŁM, woj. lubelskie
Chełmska Biblioteka Publiczna zakupiła w latach 1983-1984 część księgozbioru bę

dącego własnością Jana i Jadwigi Szczav« îejów. Było to zgodne z wolą Jana Szczawieja 
(1906-1983) poety i publicysty urodzonego w Rogatce k. Chełma, który pragnął, aby jego 
archiwum literackie, pamiętniki i księgozbiór znalazły się po jego śmierci w b.Wojewódz
kiej Bibliotece Publicznej w Chełmie.

Zakupione zbiory obejmują:
-  tomiki poezji Jana Szczawieja, szkice literackie, antologie poezji w jego opracowa

niu, pierwodniki jego utworów,
-  pojedyncze egzemplarze czasopism, na łamach których Jan Szczawiej publikował 

swoje utwory,
-  kilkanaście egzemplarzy prasy konspiracyjnej z lat okupacji,
-  zdjęcia z archiwum rodzinnego,
-  afisze teatralne, plakaty, zaproszenia na spotkania literackie, artykuły prasowe w for

mie wycinków, dotyczące Jana Szczawieja,
-  księgozbiór domowy (1310 wol.) obejmujący przede wszystkim tomiki poezji polskiej 

i obcej, w tym sporo pierwodruków z okresu międzywojennego oraz powieści, a także kil
kadziesiąt tytułów z zakresu historii, geografii, psychologii.

W wielu książkach znajdują się dedykacje, m.in. Marii Dąbrowskiej, Czesława Miło
sza, Ewy Szelburg-Zarembiny, Jana Wyki, Jalu Kurka, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, 
Jana Parandowskiego.

W ostatnich latach dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie zakupiła 
zbiór kart pocztowych-widokówek dotyczących Chełma i województwa chełmskiego.

CIESZYN, woj. śląskie
W zbiorach Książnicy Cies^ńskiej w Cieszynie znajduje się kilka historycznych 

księgozbiorów. Najcenniejszym z nich jest biblioteka Leopolda Jana Szersznika (174%1814), 
cieszyńskiego jezuity, pedagoga, uczonego i kolekcjonera.

Trzon tej biblioteki stanowią książki wydane w XVIII wieku, bogato reprezentowane 
są tu także druki XVI, XVII-wieczne. Zbiór inkunabułów liczy 40 wol.H Wiele dzieł, wy
danych głównie w językach: francuskim, włoskim, angielskim i greckim, pochodzi z naj- 
sławniejs;^ch europejskich oficyn: Korbergera, Elzewirów, Blaeu, Manucjuszów, Frobe- 
na, Plantina i Estienne’ów. Bardzo interesujące są proweniencje wielu egzemplarzy, w tym 
m.in. książek z biblioteki Zygmunta Augusta. Do cymeliów zbioru Szersznika należą rę
kopisy z XIV i XV wieku.

Drugim zespołem bibliotecznym, będącym własnością Książnicy Cieszyńskiej, jest 
księgozbiór Czytelni Ludowej -  pierwszego polskiego towar^stwa kulturalno-oświatowe- 
go w Cieszynie, powstałego w 1861 r. Zaczątkiem tego księgozbioru była Biblioteka Pol-

K. Szeląg: Oddział Zabytkowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszynie. W: Cieszyńskie księ
gozbiory historyczne. Materiały z sesji naukowej. Cieszyn, 18-20 listopada 1991 r. Warszawa: Biblioteka 
Narodowa, 1993 s. 12-21.
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ska dla Ludu kraju Cieszyńskiego, założona w 1848 r. W 1854 r. biblioteka ta została skon
fiskowana przez władze austriaclde i wcielona do księgozbioru Szersznika. Zbiór składa 
się z dzieł dotyczących dziejów Polski i historii powszechnej oraz z literatuiy pięknej. Za
wiera około 2000 starych druków, w tym wiele unikatowych poloników. Znajdują się w nim 
dzieła Kadłubka, Gwagnina, Kromera, są Biblie: Leopolity, brzeska, nieświeska. Wujka, 
gdańska oraz Statut Jana Łaskiego z r. 1506, a także Nowe Ateny Benedykta Chmielow
skiego z autografem autora.

Na uwagę zasługuje również księgozbiór Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, 
które z mspiracji ks. Józefa Londzina (1862-1929) powołano w Cieszynie w 1901 r. Do 
1930 r. zebrano około 1000 wol. głównie starych druków; większość z nich została wydana 
na Śląsku ( m.in. XVII-wieczne druki brzeskie oraz przekazywane z pokolenia na pokole
nie Biblie, postylle, kancjonały, żywoty świętych, kalendarze itp.). Biblioteka Towarzystwa 
Ludoznawczego należy do najciekawszych zabytków kultury śląskiej. W wielu książkach są 
znaki własnościowe miejscowych rodzin chłopskich, stanowiące ważne źródło do badań 
nad rolą czytelnictwa w kształtowaniu się świadomości narodowej, religijnej i kulturalnej 
społeczności cieszyńskiej.

Interesującą dla badaczy i miłośników literatury jest biblioteka Józefa Ignacego Kra
szewskiego, którą cieszyńskim Polakom podarował syn i spadkobierca pisarza, Franciszek. 
Liczy ona około 10 ООО wol. w tym 800 staiych druków. Księgozbiór ten ma ogromną war
tość historyczną -  znajdują się w nim egzemplarze z superekslibrisami Hugona Kołłątaja 
i Ignacego Karola Sternberga, egzemplarze z biblioteki Załuskich, Czartoryskich, Branic- 
kich. W wielu książkach znajdują się dedykacje: Marii Konopnickiej, Władysława 
Syrokomli, Adama Asnyka, Józefa Korzeniowskiego, Stanisława Jachowicza, Kornela 
Ujejskiego, Samuela Orgelbranda i in.

Charakter prywatnej spuścizny ma biblioteka Tadeusza Rogera (1872-1938), działacza 
socjalistycznego i niepodległościowego, męża stanu. Jest ona niekompletna, bowiem naj
cenniejsze pozycje z tego zbioru przekazano do Centralnego Archiwum PPS i Muzeum 
im. J. Rłsudskiego w Łodzi. Cieszynowi udało się zakupić tylko około 5000 książek. Są to 
głównie dzieła z zakresu historii, prawa, socjologii, druki socjalistyczne i silesi^a.

Jest też w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej tzw. księgozbiór pomuzealny, na który skła
dają się wyodrębnione w 1960 r. z biblioteki Muzeum Miejskiego w Cieszynie druki i rę
kopisy, nieprzydatne do prac tej placówki muzealnej. W Książnicy Cieszyńskiej znalazło 
się blisko 15 ООО wol., wśród których obok kilkuset cennych rękopisów i starych druków są 
pozycje o mniejszej wartości.

Książnica Cieszyńska posiada także cenne m u^ kalia. Jej zbiory muzyczne obejmują 
rękopisy i druki nutowe, libretta oraz dzieła teoretyczne z XVII-XVIII w., a także czaso
pisma muzyczne z XVIII-XIX w.i2

DĄBROWA GÓRNICZA, mjj. śląskie
W M iejskiej B ibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej znajduje się niewielka 

kolekcja stanowiąca część biblioteki prof. Macieja Józefa Brodowicza (1780-1885), rekto
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarza.

Składają się na nią książki w języku niemieckim, łacińskim, polskim, ze znakami wła
snościowymi i odręcznymi zapiskami.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej otrzymała w depozyt dalszą część 
kolekcji, odnalezioną w Gieble k. Ogrodzieńca.

12 Pełniejsze omówienie zbiorów muzycznych Książnicy Cieszyńskiej wraz z katalogem części 
tych zbiorów, znajdujemy w pracy Urszuli Buia-Ptasińskiej: Muzykalia w zbiorach cieszyńskich. W: 
Kultura muzyczna Ziemi Cieszyńskiej. Twórczość i życie muzyczne. Katowice: PWSM. 1977 s. 108-109, 
112-120. Prace Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Katowicach. Nr 3.



DOROHUSK, woj. lubelskie
Urząd Gminy w Dorohusku przekaz^ Bibliotece Publicznej Gminy Dorohusk ko

lekcję złożoną z 18 obrazów i 23 grafik Stanisława Kopciuch-Dawskiego, profesora Akade
mii Sztuk Pięknych w Warszawie, pochodzącego z Dorohuska. W kolekcji tej najcenniejsze 
są afisze, w tym przedwojenne, Teatru Ziemi Chełmskiej, a wśród nich zbiór afiszy wyko
nanych na papierowych serwetkach stołowych (były one umieszczane na stołach w kawiar
niach i restauracjach). Kolekcja ta znajduje się w Bibliotece mieszczącej się w zabytkowym 
pałacu Suchodolskich w Dorohusku i stanowi wieczysty depozyt. Dolaimenty związane 
z działalnością Teatru zostały nabyte od osoby prywatnej, związanej z tą placówką.

ELBLĄG, woj. warmińsko-mazurskie
Kolekcję rękopisów, starych druków, map, afiszy dotyczących Elbląga i regionu elblą

skiego ma w swoich zbiorach Biblioteki Elbląskiej im . Cj^riana K am ila Norwidai^. 
W 1992 r. kolekcję starych druków elbląskich uzupełniono 30 pozycjami. Były to druki 
z XVII i XV111 wieku dotyczące Elbląga lub tłoczone w Elblągu. Zakupiono również dwa 
rękopisy elbląskie oraz 50 afiszów sztuk teatralnych wystawianych w teatrze elbląskim 
w latach 1821-1927. W 1993 r. najstarszy druk znajdujący się w zbiorach Biblioteki z pro
weniencją Biblioteki Gimnazjum wytłoczono w 1545 r. w Wittenberdze. W zbiorach Bi
blioteki znajduje się też kilkaset XVII i XVlII-wiecznych pozycji typografów elbląskich. 
W kolekqi regionaliów obejmującej około 4000 jednostek znajdują się materiały źródło
we i opracowania na temat Prus Królewskich, Prus Książęcych, Prus Wschodnich, a także 
Warmii i Mazur

Zgromadzone w dziale Zbiorów 
Specjalnych rękopisy związane są 
w większości z Gimnazjum Elbląskim.
Są to sztuki pisane przez rektorów i na
uczycieli dla potrzeb teatru szkolnego.
Najstarszy rękopis sporządzono w 1596 r.
Jest to opis biblioteki gimnazjum toruń
skiego z dedykacją mieszczan toruń
skich dla elblążan, zachęcający rajców 
elbląskich do zorganizowania biblioteki.

Biblioteka Elbląska zbiera również 
materiały i pamiątld związane z patro
nem Biblioteki -  Cyprianem Kamilem  
Norwidem . Zgromadzoną kolekcję 
ułożono według scenariusza Juliusza 
Wiktora Gomulickiego, Wydawnictwa 
autorskie (za życia poety). Wydania po
szczególnych utworów. Norwidiana 
uzupełnione zostały w 1993 r. o pierwo
druk Toastu opublikowanego w „Wień
cu” -  piśmie zbiorowym ofiarowanym 
Stanisławowi Jachowiczowi przez pierw
szych w kraju autorów oraz licznych jego 
przyjaciół i wielbicieli.

Część materiałów z tej kolekcji pre
zentowana jest w stałej ekspozycji po
święconej patronowi Biblioteki.
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Szeroko zaprezentowano stare druki elbląskie na wystawie zorganizowanej przez Wojewódzką 
i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida w 1987 r. z okazji 750-lecia Elbląga. 
Zob. katalog: Starodruki elbląskie z lat 1558-1772. Elbląg: WiMBP w Elblągu 1987 s. 79.

14 J. Sekulski: Bibliografia druków elbląskich 1558-1772. Warszawa: Wyd. MON, 1988 s. 381.



GDAŃSK
W ojewódzka B iblioteka Publiczna im . Josepha Conj*ada-Korzeniowskiego 

w Gdańsku prowadzi Ośrodek Conradowski. Znajdują się w nim cenne conradiana, m.in. 
książki Conrada wydane przed 1939 r., obcojęzyczne wydania oraz dzieła sztuki (obrazy 
i rzeźby) poświęcone pisarzowi. Biblioteka specjalizuje się również w gromadzeniu i opra
cowaniu publikacji o tematyce regionalnej, w tym dokumentów życia społecznego. Gro
madzi także całą twórczość Wybrzeża Gdańskiego.

GORZÓW WLKP, W4j. lubuskie
Wojewódzka i M iejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie W ielkopolskim  posia

da interesujące materiały dotyczące postaci i twórczości poetki cygańskiej Bronisławy 
Weiss-Papuszy. Są to:

1. Zbiory wierszy Papuszy
-  Pieśni Papuszy: papusakre gila (tł. z cygańskiego, opracowanie i wstęp: Jerzy Ficow

ski) Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956;
-  Pieśni mówione (tł. z cygańskiego, opracowanie i wstęp: Jerzy Ficowski. Łódź: Wy

dawnictwo Łódzkie, 1973;
-  Lesie, ojcze mój (tł. z cygańskiego, opracowanie i wstęp: Jerzy Ficowski. Warszawa: 

Czytelnik, 1990.
2. Opracowania na temat Papuszy, publikowane w wydawnictwach zwartych, regional

nych i ogólnopolskich czasopismach -  około 100 opisów w kartotece zagadnieniowej zbio
rów regionalnych.

3. Rękopisy i inne materiały -  10 zespołów, w tym:
-  oryginał listu do Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze,
-  kserokopie fragmentów pamiętnika,
-  kserokopie listów do Juliana Tuwima,
-  kolekcja fotografii.
Inne cenne materiały i archiwalia dotyczące Papuszy pozyskane od Jerzego Ficowskie

go przez gorzowskie Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, miafy być 
przekazane Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp., jednak po
zostają one nadal w posiadaniu tego Stowarzyszenia.

Do odrębnej kolekcji w tej Bibliotece nale
żą pamiętniki, rękopisy i maszynopisy utworów 
literackich, korespondencje, fotografie, doku-
menty urzędowe następujących literatów: Ireny d*
Dowgielewicz (42 zespoły), Włodzimierza Kor- ^
saka (3 zespoły), Zdzisława Morawskiego 
(8 zespołów), Janusza Olczaka (65 zespołów). h■̂ct

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publicz- 
na w Gorzowie Wielkopolskim przejęła w de-
pozyt od Federacji Towarzystw Fotograficz- 2у j a m
nych w Warszawie zbiór książek i czasopism li- *̂ / А 6te ffcu
czący około 2000 wol. Na księgozbiór obejmu- ' '.y  ̂

blisko 1400 wol. składają się opracowania W /-»  с, o.,««
z zakresu: historii, zasad i techniki fotografo- T  Г75'“
wania, procesów fotograficznych, zastosowa-
nia fotografii, kinematografu, fotografii w ję-  ̂ f
zyku polskim, a także angielskim, bułgarskim, ;,/«/? ,
czeskim, fińskim, francuskim, niemieckim, ro- ^  Же ^
syjskim, rumuńskim, węgierstóm. LtZ

Zbiór ten jest udostępniony w Filii Zbio- 
rów Audiowizualnych Wojewódzkiej i Miej- 
skiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wieł-
k o p o l s k i m . Fragment liefti Papuszy do J, Tuwma



GRUDZIĄDZ, woj. kujawsko-pomorskie
M iejska Biblioteka Publiczna w Grudziądzu posiada od 1993 r. Czytelnię Regio

nalną ze zbiorami Adama Wolnikowskiego, gradziądzkiego kolekcjonera i bibliofila. Księ
gozbiór (4706 wol.) biblioteka otrzymała zapisem testamentowym.

JĘDRZEJÓW, woj. świętokrzyskie
M iejsko-Gm inna Biblioteka Publiczna w Jędrzejoivie -  kolekcja ekslibrisów 

(m.in. Zbigniewa Langnera, Tadeusza Przypkowskiego, L. Bondarowicza).

KALISZ, woj. wielkopolskie
W zbiorach M iejskiej B iblioteki Publicznej im . Adama Asnyka w  K aliszu znaj

dują się trzy księgozbiory historyczne:
-  Alfonsa Parczewskiego -  prawnika, działacza społecznego (1849-1933). Podstawowe 

działy tego księgozbioru to piśmiennictwo poświęcone Łuiycom i europejskim mniejszo
ściom narodowymi^. Księgozbiór Parczewskiego został sprzedany magistratowi Kalisza 
w 1939 r., a następnie przekazany Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaliszu. Z księgozbio
ru liczącego około 7 tys. książek ocalało po wojnie około 4 tys., z czego część to stare dru
ki, które przekazano Muzeum Ziemi Kaliskiej. Druki XIX-wieczne przechowywane są 
w zbiorach Biblioteki. Znajdują się tu kolekcje:

-  Księdza Jana Sobczyńskiego -  proboszcza parafii kaliskiej,
-  Józefa Leopolda (1860-1923) -  kolekcjonera, ziemianina, właściciela majątku Rze

pisze pod Szadkiem. W jego kolekcji znalazły się, obok wielotomowych dzieł encyklope
dycznych i słownikowych, książki współczesnych mu pisarzy polskich. Sporą część kolekcji 
stanowią calisiana, druki o Kaliszu lub tam wydane, ze znanymi edycjami Adama Chodyń- 
skiego. W zbiorach Biblioteki zachowało się 380 tytułów z tej kolekcji w 509 wol.l^

Wymienione trzy kolekcje połączono w jeden zbiór licząty 4864 wol.; obejmuje on dru
ki XIX-wieczne.

KATOWICE
Najcenniejsze kolekcje historyczne, literackie i regionalne odnoszące się do Śląska ma 

Biblioteka Śląska w Katowicach, która w pierwszym okresie istnienia miała nazwę Bi
blioteka Sejmu Śląskiego. Na szczegółowe omówienie tych kolekcji należałoby poświęcić 
oddzielną publikację, stąd ograniczamy się do pobieżnego ich przeglądu.

W zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach znajdują się cenne silesiaka, a wśród nich 
rękopis zatytułowany Fuersten und Staende im Hertzogthum Ober-Schlesien. Besschwer- 
Fuehrung gegen die Fuersten und Staende im Hertzogthum Nieder-Schlesien, który dotyczy 
sporu między stanami Górnego i Dolnego Śląska, w sprawie rozłożenia ciężarów fiskal
nych. Rękopis ten składa się z czterech części i jak wynika z jego treści spór toczył się w la
tach 1709-1715.

Zbiory rękopiśmienne Biblioteki Śląskiej obejmują 941 pozycji inwentarzowych, w tym 
520 silesiaków. Do cennych zabytków rękopiśmiennych należy XV-wieczny odpis, zwany 
szkolnym, dzieła Wincentego Kadłubka Chronica Polonorum. Na uwagę zasługują także 
dwa rękopisy w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Wśród rękopisów należących do si
lesiaków wymienić należy Leben der heiligen Hedwig oraz Zeichnungen schiesischer Wap- 
pen aus dem Jahre 1578. Dużą wartość ma rękopis herbarza śląskiego z przedmową Ben- 
no Stillfrieda von Rattonitz z 1870 r.

K. Walczak: Druki łużyckie w księgozbiorze Alfonsa Parczewskiego. Katalog. Kalisz: Woje
wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka 1985 s. 65.

16 E. Anrysiak: Księgozbiór Leopoldów z Rzepiszewa. Katalog. Kalisz: Wojewódzka i Miejska Bi
blioteka Publiczna im. A. Asnyka, 1989 s. 185.



Na szczególną uwagę zasługują silesiaka związane z osobą twórcy lub zbieracza, jak np. 
zbiór materiałów do dziejów języka polskiego na Śląsku -  Bolesława Erzepki; tzw. archi
wum Farnika (po Erneście Famiku); materiafy Józefa Gallusa (zwyczaje i historia Górne
go Śląska); zbiór dziennikarza Franciszka Goduli; rękopisy Nikodema Jana Jaronia; ma
teriały po ks. Janie Kuderze; rękopisy trzech pokoleń Ligoniów; zbiór po Józefie Lompie, 
a także Pawle Musiole i Michale Przywarze.

Wśród korespondencji znajdują się listy Joachima Lelewela, Juliana Ursyna Niemce
wicza oraz autografy Wincentego Pola.

Biblioteka Śląska przejęła po wojnie m.in. wartościowe kolekcje z następujących zbiorów:
-  z księgozbioru gimnazjum w Nysie, Duninów, Oppersdorffów z Głogówka, Sangu

szków z Gumnisk (łącznie z księgozbiorem Lubomirsldch z Niezdowa), Schaffgottschów 
z Cieplic, Starzeńskich z Mogilnicy, Szembeków z Poręby.

Zbioiy czasopiśmiennei^ Biblioteka Śląska zawdzięcza głównie darowi Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk na Śląsku, przekazanemu na mocy jego uchwały z 22 maja 1934 r. Wśród 
cennych czasopism wymienić należy „Themis Polska”, pismo poświęcone teorii i praktyce 
prawa, wydawane w Warszawie w latach 1828-1830. Znajduje się tu również „Rocznik 
Prawniczy Wileński”, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” (organ Wydziału Prawno-Ekono
micznego Uniwersytetu Poznańskiego), „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”. Biblio
teka posiada w swych zbiorach dwa periodyki londyńskie z czasów II wojny światowej: 
„Ekonomistę Polskiego” (1942;1945) oraz „Polskę na Morzach” (1943-1944). Bogato re
prezentowane są w Bibliotece Śląskiej czasopisma z zakresu literaturoznawstwa.

Wiele interesujących informacji odnoszących się do dziejów Śląska Opolskiego i Cie
szyńskiego zawierają materiały Leona Malhomme’a, konsula w Niemczech, Francji, Cze
chosłowacji w latach 1929-1938, późniejszego wicewojewody śląskiego. Są to głównie wy
cinki prasowe z gazet polskich, niemieckich i czeskich, jak również ulotki i oryginalne fo
tografie z rękopiśmiennymi uwagami, zebrane w 16 tomach.

M uzykalia w Bibliotece Śląskiej zaczęto gromadzić w 1939 r., bowiem jej statut za
kładał kompletowanie m.in. nut, zwłaszcza z  zakresu śląskiej muzyki ludowej i artystycznej. 
Dział muzykaliów znacznie powiększył się po II wojnie światowej, kiedy BiMioteka Śląska 
przejęła wiele cennych materiałów ze zbiorów zabezpieczonych. Najstarsze rękopisy mu
zyczne pochodzą z XVI wieku. Charakter zabytkowy ma zbiór staiych druków pochodzą
cych z XVI-XVIII wieku z dziełami teoretycznymi z zakresu muzyH, a także libretta ope
rowe (np. francuskich oper komicznych w księgozbiorze Lubomirskich). Licznie występu
ją w Bibliotece Śląskiej dziewiętnastowieczne wydania nut z oficyn warszawskich, lwow
skich, wileńskich, a do unikatowych pozycji należą dwa najstarsze śląskie czasopisma mu
zyczne: „Schlesische Musikalische Blumenlese” (Breslau 1801) oraz „Musikalische 
Neuigkeiten fiir Freimde des Gesangs und Fortepiano’s” (Breslau 1810). Wśród lwow
skich teatraliów znajdują się rękopiśmienne i drukowane libretta operowe i operetkowe, 
wykor^stywane przez lwowskie ze^ oły operowe, polskie oraz niemieckie.

Oprócz silesiaków. Biblioteka Śląska posiada źródła do dziejów następujących miej
scowości:

Bytom -A cta  specialia des Koenigliches Landrathszu Beuthen (1845-1851). Są to zbio
ry rękopiśmienne, maszynopisy i wycinki gazetowe z notatkami, dotyczące dziejów Byto
mia od 1945 do 1957 r. Znajdują się w tym zbiorze m.in.: Kartki z  histońi naszego miasta, 
Pieśni ludowe ziemi bytomskiej, Opowiadania i legendy bytomskie.

Głogówek -  Gemeinde-Buch vorinnen alle puncta und propositiones welche beygehal- 
tenen Gemeinde von Anno 1683 gehalten zu finden. (1683-1826).

G ościce, powiat nyski -  urbariusze (1788-1793).

Pełniejsze informacje na temat tych zbiorów zawiera opracowanie Anieli Kowalczyk: Zbiory 
czasopiśmienne W: Biblioteka Śląska 1922-1972. Pod red. Jana Kantyki. Katowice: Śląski Instytut Na
ukowy, Wydaw. "Śląsk". 1973 s. 106-118.

Bibliografię opracowań na temat muzykaliów w Bibliotece Śląskiej zamieszcza przewodnik 
Marii Prokopowicz, Andrzeja Spóza i Włodzimierza Pigly: Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. War
szawa: Wydaw. SBP 1998 s. 55-57.



Grabin, powiat niemodliński -  Gruebner Currenden-Buch von 1801 angefangen 
[bis 1812].

Jawor -  Collectio Chronicum Javoriensi. 1203-1644; Pandectae. Kurrtzer Extract und 
Auszug alter vomehmer Puncten und AiUculn aus den Privilegien dero Fuerstenthuember 
Schweidnitz und Jauer von weylandt Herzog Bolcken [...] bies auf Rudolpphum...; Inventa- 
rium aller und jeder Land-Sachen derer beyden Fuerstenthuember Schweidnitz und Jauer 
wie solcheAnno 1745 bey dereń Revidirung bejunden worden (1745).

K olnica, powiat grodkowski -  dwie księgi parafialne (1785-1798).
Ligota, powiat prudnicki -  Material zur Ellguther Pfarrchronik gesamelt vom Pfarrer 

Aleksander Skowroński (1908).
Paczków, powiat nyski -  urbariusz (1676).
Strupina, powiat trzebnicki -  Inventarium ueber das [...] Herm Ballthausar Nickich 

von Rosneck auf Troppen (Stroppen)..
Świdnica -Dflraefc a Czepko atque Tommendorjfiorum Patris et Filii cum continuatio- 

ne Danielis SchepsiAnnales Schwiddenensis juncto extract, quorumdam Меток et aliorum 
Collectanearum Miscellaneorum. (Są to materiały dotyczące historii Świdnicy.)

W oźnild, powiat lubliniecki -  cztery księgi cechowe (1632-1900), z których najstarsza, 
obejmująca lata 1633-174(^ stanowi cenny zabytek języka polskiego na Śląsku. Jest to naj
starszy silesiak Biblioteki Śląskiej, pisany w całości w języku polstóm.

Y/ro(Aam-Prothocollum Currendarum Wratislaviensum (1718-1820); Currenden-Buch -  
jednej z parafii wrocławskiej (1785-1810); Statistik des Breslauer Bisthums (1827).

Biblioteka Śląska posiada również wiele maszynopisów zawierajacych monografie i za
rysy monograficzne miejscowości i parafii śląskich, opracowanych przez Ludw&a Musio- 
ła. Materiały te mogą być bardzo pomocne w badaniach nad historią wsi i miast śląskich.

W zbiorach Biblioteki Śląskiej znajdują się ponadto bogate materiały z zakresu dzie
jów kultury, oświaty, działalności społecznej. W grupie tej można wyróżnić: materiały 
związane z osobą twórcy lub zbieracza, materiały dotyczące instytucji kulturalno-oświato- 
wych (bibliotek, szkół), dokumenty odnoszące się do organizacji i stowarzyszeń. Są to 
w więlbzości silesiaka.

Na bogaty zbiór Konstantego Prusal^ składają się druki zwarte wraz ze starodrukami, 
czasopisma, rękopisy, korespoiidencja. Bardzo ceimy jest w tym zbiorze tekst Ustawy To
warzystwa Kultury Polskiej na Śląsku wraz z odezwą do społeczeństwa polskiego. Doku
ment ten ma charakter druku ulotnego z 13 listopada 1913 r. W korespondencji tego zbio
ru wyraźnie zaznaczają się trzy okresy: korespondencja z lat poprzedzających I wojnę 
światową i z okresu plebiscytu, dwudziestolecia międzywojennego, z okresu po II wojnie 
światowej.

W okresie międzywojennym Biblioteka Śląska nabyła księgozbiór Aleksandra Krau- 
shara^o, składający się z cennych kolekcji bibliofilskich, będący jednocześnie warsztatem 
pracy badawczej. Zasięgiem chronologicznym zespół obejmuje głównie druki XIX-wiecz- 
ne. Zbiór zawiera również osiemnastowieczne starodruki. Tematem wyróżniającym się 
w zbiorze są powstania polskie. Wśród krausharianów jest duża liczba poloników -  dzieł 
obcojęzycznych wydanych za kordonem, dotyczących spraw polskich, a także literatura 
piękna wraz z literaturoznawstwem.

W 1933 r. Ossolineum przekazało Bibliotece Śląskiej dublety uzyskane z biblioteki po 
zmarłym profesorze Uniwers5rtetu Lwowskiego -  Oswaldzie Balzerze^l. Balzeriana zawie
rają m.in. 3 silesiaka (O.Górki -  Studia nad dziejami Śląska, „Roczniki Towarzystwa Nauk 
na Śląsku” oraz wydawnictwo zbiorowe Warszawa Śląskowi.

Charakteryzuje ten zbiór Alojzy Targ w opracowaniu Zbiory Konstantego Prusa. W: Biblioteka 
Śląska 1922-1972. Pod red. Jana Kantyki. Katowice: Śląski Instytut Naukowy, Wydaw. „Śląsk”. 1973 
s. 34-40.

20 Pełniejsze informacje na temat tego zbioru znajdujemy w opracowaniu Marii Żywirskiej: 
Książki z księgozbioru Aleksandra Kraushara i Oswalda Balzera. W: Biblioteka Śląska 1922-1972. Op. 
cit. s. 41-57.

21 Zawartość biblioteki Oswalda Balzera charakteiyzuje E. Chwalewik w pracy: Zbiory polskie. 
Biblioteka z zakresu prawa polskiego. Źródła i opracowania. T. 1. Warszawa: 1926 s. 422.



Do interesujących osobliwości zbiorów Biblioteki Śląskiej nale^  występowanie w nich 
znacznej grupy masoników22.

W 1992 r. z okazji 70-lecia Biblioteki Śląskiej zorganizowana została wystawa pt. „Naj
cenniejsze zabytki rękopiśmienne i drukowane w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej”^ . 
Na wystawie tej pokazano m.in. XIV-wieczną księgę liturgii bizantyjsko-slowiańskiej tzw. 
Oktoich, kodel«y pisane w języku staro-cerkiewno-slowiańskim: Apostoł rękopisny (Dzieje 
apostolskie XV wieku) i Ewangeliasz ruski (Nowy Testament XV wieku); statuty synodalne 
diecezji poznańskiej: Statuta... episco[pi domini Andreae iMScańl.., Statutu Dioecesam Ecc- 
lesieae P o sn a n ien sis.rękopis XV-wieczny należący do traktatów teologicznych: Liber de 
septem donis Spiritus Sancti. Wśród rękopisów o treści prawniczej zaprezentowano z drugiej 
połowy XVI wieku Ustawy prawa polskiego dla pamięci krótko napisane.

Spośród rękopisów ilustrowanych Biblioteki Śląskiej na wystawie znajdował się Dia- 
rusz legacji do D ^ itra  Cara moskiewskiego -  Abrahama Różniatowskiego, a także XIX- 
wieczna kopia Pielgrzymki do Ziemi Świętej rycerza Konrada Griinemberga z  Konstancy 
w 1486 r.... Do skarbów Biblioteki Śląskiej zaliczone zostały również: Chronica Polona- 
rum -  Macieja z Miechowa (egzemplarz wydrukowany przez Hieronima Wietora w 1521 r.), 
Jana Długosza -  Historia Polonica (1614-1615), Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego 
oraz niedokończony epos Wespazjana Kochowskiego Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia. 
Znalazły się tu również teksty Konstytucji 3 Maja 1791 r. oraz z tego samego roku Powrót 
posła -  Juliana Ursyna Niemcewicza.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, który z owych dokumentów jest najcenniejszy z punk
tu widzenia kultury narodowej, czy Ziemi Śląskiej. Przed otwarciem nowego gmachu tej 
Książnicy, a miało to miejsce 24 października 1998 r. jej dyrektor -  prof, dr hab. Jan Ma
licki udzielił na to pytanie następującej odpowiedzi: Najcenniejszy jest „Kubuś Fatalista” 
z  1793 r., który jest unikatem w skali światowej, gdyż ojicjalna data jego opublikowania to 
1796 r. Ciekawe są przekazy w języku staro-cerldewno-słowiańskim w formie rękopisów i in
kunabułów, księga łańcuchowa, Kodeks Konfederacji Dzikowskiej z  końca lat 30. XVIH wie
ku. Bardzo wartościowy jest album fotograficzny z  wkroczenia Wojska Polskiego w 1922 r. do 
Miast Śląskich i pełna dokumentacja fotograficzna pogrzebu Wojciecha Korfantegó^^.

Z ostatnich cennych nabytków Biblioteki Śląskiej w Katowicach wymienić należy inku
nabuł Дрй^/яе/аАиг/шгел, zawierający listy papieża Piusa II. Dzieło było wydane w 1486 r. 
w drukami Antona Kobergera w Norymberdze.

KIELCE
W zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach znajduje się ponad 

4200 starych druków, w tym 8 inkunabułów i 128 druków XVI-wiecznych. Wśród starych 
druków przeważają dzieła z zakresu historii, prawa, medycyny, geografii. Do interesują
cych druków należą prace dotyczące elekcji w Polsce w XVII wieku. Konstytucji 3 Maja, 
powstania kościu szk ow sk iego^ ^ , a także podręczniki Komisji Edukacji Narodowej i druki 
z okresu Rewolucji Francuskiej.

Na kolekcję starych druków składają się Zalusciana, druki ze zbiorów Wielkopolskich 
z Chrobrza, Deskurów z Sancygniowa, Byszewskich z Bejsc, Radziwiłłów z Sichowa.

Oprócz kolekcji starych druków, w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej znaj
duje się część biblioteki Adolfa Dygasińskiego (208 wol.), przechowywany jest również 
księgozbiór Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Kielcach (1977 wol.) i Polskiej Macierzy 
Szkolnej (244 wol.)26

D. Musiol, E. Tyrna-Danielczyk: Masonika w zbiorach Biblioteki Śląskiej: katalog. Kato
wice: „Śląsk” 1998 s. 200.

23 Najcenniejsze zabytki rękopiśmiennicze i drukowane w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej. 
Informator o wystawie. Katowice: Biblioteka Śląska w Katowicach. 1992 s. 9.

24 „Panorama Katowicka” Nr 11(13^98.
25 Druki Insurekcji Kościuszkowskiej w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. 

Katalog wystawy. Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1994 s. 22.
26 H. Wolny: O zainteresowaniach Adolfa Dygasińskiego, pisana i pedagoga (na podstawie jego 

księgozbioru). Kielce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 1989 s. 25.



KRAKÓW
Oddział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie obejmuje zbioiy histo- 

lyczno-literackie piywatnej Wypożyczalni i Czytelni Anieli Starzewskiej (lic^  ogółem  
27 355 woL). Oddział ten przekształcono w Wypożyczalnię i Czytelnię Starej Książki 
im. A. Starzewskiej w Krakowie.

LESZNO, woj. \iielkopolskie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie starała się 

pozyskać jak najwięcej pamiątek po jej patronie. Imię Stanisława Grochowiaka nadano 
Bibliotece w 1977 r. Poeta był związany w okresie lat szkolnych z Lesznem. W zbiorach Bi
blioteki znajduje się 24 tytułów jego poezji, 8 prozy oraz dramaty i utwoiy dla dzieci. 
Z gromadzonych dokumentów życia społecznego na uwagę zasługują: odbitki kserogra
ficzne świadectwa dojrzałości i protokoł komisji egzaminu maturalnego, rękopisy i notat
ki z okresu lat szkolnych (wiersze, listy, rysunki), artykuły z gazet dotyczące życia i twór
czości S.Grochowiaka. W zbiorze fotografii znajdują się zdjęcia poety, jego rodziny, z wy
stawy zorganizowanej z okazji nadania Bibliotece imienia S.Grochowiaka. Ponadto do 
zbioru wchodzą pocztówki pisane przez S.Grochowiaka, plakaty, afisze i programy jego 
przedstawień, kaseta z nagraniami poezji S.Grochowiaka z recytacjami poety, a także me
dale pamiątkowe, ekslibrisy. Biblioteka posiada kilka opracowań bibliograficznych po
święconych jej patronowi. Kartoteka Ludzi Zasłużonych, w której wyodrębniony jest Sta
nisław Grochowiak, zawiera bogaty zbiór wydawnictw i dokumentoów związanych z auto
rem Chiopców.

Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Grochowiaka w Lesznie posiada również kolekcję 
staiych druków, a wśród nich Świat rzeczy pod zmysły podpadające..., Akwawit oraz Histo
ria naturalna... Jana Jonstona. W 1997 r. Biblioteka otrzymała w darze od miasta Leszna 
archiwum fotograficzne (677 fotografii) dokumentujące stare i nowe miasto. W 1998 r. 
urządzono tu Gabinet Romana Maciejewskiego, kompozytora związanego z Lesznem, 
a zmarłego w Szwecji. Zgromadzono nuty, plakaty, wydawnictwa, a przede wszystkim 
sprzęty i przedmioty należące niegdyś do kompozytora.

LUBLIN
Bogate kolekcje historyczne i literackie posiada w swych zbiorach Wojewódzka 

i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Kolekcje 
te ułożone są chronologicznie według lat wpływu do Biblioteki.

Najstarsze -  z 1907 r. -  są zbiory Hieronima Łopacińskiego obejmujące literaturę 
klasyczną polską i obcą XIX i początku XX wieku, językoznawstwo, etnografię, literaturę 
grecką i rzymską, podręczniki i teksty do nauki języka greckiego i łaciny (8581 wol.) oraz 
stare druki i rękopisy.

Księgozbiór Gustawa i Henryka Wiercińskich, którego część wpłynęła do Biblioteki 
w 1909 r., reszta w późniejszym okresie. Obejmuje literaturę, humanistykę, geografię, 
łącznie 1516 wol., w tym sporo dzieł w językach obcych, głównie francusMm. W zbiorze 
znajduje się 40 starych druków, są też rękopisy.

W 1909 r. włączono do zbiorów Biblioteki księgozbiór Tadeusza Kowalskiego (637 
wol.) z zakresu literatuiy, gospodarstwa wiejskiego, nauk przyrodniczych i społecznych 
(w językach polskim i obcych, głównie niemieckim). W księgozbiorze tym znajdują się tak
że czasopisma i stare druki.

Również w 1909 r. do inwentarza Biblioteki wpisano księgozbiór Kraszewskich z Ro
manowa obejmujący 1393 wol., ofiarowany przez Kajetana Kraszewskiego -  brata Józefa 
Ignacego Kraszewskiego.

Na księgozbiór ten złożyły się dzieła z zakresu nauk ścisłych, głównie astronomii i me
teorologii, rolnictwa, literatury polskiej i francuskiej, nauk społecznych. Znalazły się 
w nim 133 rękopisy oraz stare druki.



w  1914 г. Biblioteka otrzymała część księgozbioru Bolesława Prusa, ofiarowaną przez 
żonę pisarza, Oktawię Głowacką (główny trzon tego księgozbioru przypadł Bibliotece Pu
blicznej m.st. Warszawy). W Bibliotece im. Łopacińskiego znalazło się 191 dzieł w 237 
wol., najwięcej z zakresu nauk ścisłych i społecznych będących przedmiotem zaintereso
wań Bolesława Prusa.

W 1916 r. do zbiorów Biblioteki została włączona resztka zniszczonego księgozbioru 
Stefana Kowerskiego z Józwowa (37 wol. oraz 178 rękopisów i stare druki).

W 1926 r. włączono do Biblioteki księgozbiór Prawosławnego Seminarium Duchow
nego w Chełmie liczący 905 dzieł z 1584 starymi drukami.

Od 1957 r. w Bibliotece znajduje się księgozbiór Zamoyskich z Klemensowa składają
cy się z literatury klasycznej, głównie francuskiej, prac na temat historii i gospodarstwa 
wiejskiego. Przeważają dzieła z pierwszej połowy XIX wieku, w zdecydowanej większości 
w języku francuskim. Uzupełnia je 6 rękopisów i 1076 starych druków27.

W 1964 r. Biblioteka pozyskała księgozbiór lubelskiego adwokata Jana Doroby (657 wol. 
głównie z zakresu literatury i prawa), a w 1966 część księgozbioru profesora Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Feliksa Araszkiewicza (222 wol. głównie literatury polskiej).

W 1969 r. Biblioteka otr^m ała księgozbiór Krystyny Modrzejewskiej -  antropologa, 
wykładowcy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, składający się z 666 wol., w większo
ści jest to literatura angielska i niemiecka w oryginale.

W 1976 r. do zbiorów Biblioteki włączono księgozbiór Jana Dąbrowskiego, bibliofila, 
inżyniera-transportóWca, obejmujący dzieła z zakresu literatury pięknej polskiej i angiel
skiej, prace dotyczące Anglii, publikacje na temat historii, ekonomii, transportu, bibliolo- 
gi. Całość obejmuje 1045 wol. oraz 6 rękopisów.

Publikacje z zakresu sztuki, literatury Wasycznej polskiej i obcej w liczbie 202 wol. -  to 
księgozbiór doktora medycyny Michała Voita, włączony do zbiorów Biblioteki w 1982 r.

W 1982 r. Biblioteka pozyskała Księgozbiór Wiktora Ziółkowskiego -  malarza, grafi
ka, publicysty i bibliologa, obejmujący 440 wol. o tematyce regionalnej (lubliniana), prace 

~г dziedziny sztuki i bibliologii.
Lekarz sądowy i więzienny Leon Ligęza przekazał w 1982 r. księgozbiór Marii Bech- 

czyc-Rudnickiej -  prozaika, krytyka teatralnego, tłumacza, liczący 1428 wol. oraz 8 starych 
druków. W księgozbiorze tym przeważają dzieła z zakresu wiedzy o teatrze, jest literatura 
klasyczna i współczesna polska i obca, tłumaczona i oryginalna, ze szczególnym uwzględ
nieniem dramatu.

Zbiory mu^czne w Bibliotece nie należą do licznych, ale niektóre stanowią rzadkość 
np. francuska tabulatura lutniowa z II połowy XVII wieku (rękopis). Duża część zbiorów 
muzycznych należy do spuścizny lubelskiego kompozytora Aleksandra Bryka (1905-1982); 
obejmuje ponad 400 jednostek, w tym partytury własnych kompozycji. Ponadto Bibliote
ka posiada kilkaset starodruków dotyczących muzyki: librett i tekstów pieśni. Zbiór nut 
drukowanych zawiera muzykę klasyczną XIX i XX wieku.

27 Mocą dekretu PKWN o reformie rolnej z 6 września 1944 r. ordynacja zamojska, której wła
ścicielem był Jan Zamoyski, XVI, ostatni ordynat, przeszła na własność skarbu państwa. Dotyczyło to 
m.in. pałacu w Klemensowie, gdzie znajdował się księgozbiór. W sierpniu 1950 r. orĄ^nat został ska
zany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 10 lat więzienia ,^a udział w podziemnej orga
nizacji „Wolność i Niezawisłość”; zasądzono też „przepadek całego mienia skazanego na rzecz skar
bu państwa”, co dotyczyło również księgozbioru z Klemensowa. Księgozbiór ten został przejęty przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W 1994 r. Sąd Wojewódzki 
w Warszawie w sprawie wniosku Zamoyskiego zasądził od skarbu państwa na jego rzecz 752 min ów
czesnych złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie. W 1994 r. Zamo
yski wystąpił z pozwem przeciwko Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lu
blinie o oddanie mu księgozbioru klemensowskiego, bezprawnie skonfiskowanego przez sąd wojsko
wy. W 1997 r. trzy sądy wyrokowały w tej sprawie, a w dniu 8.XI.1999 r. Lubelski Sąd Okręgowy wy
dał wyrok w sprawie zwrotu księgozbioru klemensowskiego, liczącego 7783 tytuły jego właścicielowi. 
Wyrok nie jest prawomocny, a Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie 
zamierzała wnieść apelację.



ŁAŃCUT, woj. podkaipackie
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie włączyła do zbiorów specjalnycli 51 jedno

stek, głównie rękopisów dotyczącycli liistorii miasta i regionu, jako dar doktora W. Balickiego.

ŁOWICZ, woj. łódzkie
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego 

w Łowiczu jest wyodrębniony dział zbiorów specjalnycli, w którym znajduje się 7 starych 
druków, 249 druków wydanych w latach 1801-1900 oraz 471 książek z lat 1900-1939. Spo
śród 7 starych druków cztery wyszły z Drukarni Prymasowskiej w Łowiczu, działającej 
w latach 1760-183628.

Najstarszy druk będący własnością biblioteki pochodzi z 1693 r. {Principia literarum 
humaniorum... P. Jacobum Filenbach S. i Sacerdatem, coloniae Agrippinae Apud Arnol- 
dum Metternich prope Augustinianos. Anno 1693). Jest w nim na karcie tytułowej dopi
sek odręczny, że stanowi własność Biblioteki Piarum, 
z datą 1700 r. Obiekt został wydrukowany na papierze 
czerpanym z widocznym znakiem wodnym.

Ponadto Bibliotece udało się zgromadzić 240 wolu- 
mmów XIX-wiecznych; 85 z nich zostało przejętych po 
Czytelni dla Ws^stkich, co oznaczone jest pieczątką. W 
niektórych egzemplarzach znajduje się także pieczęć 
Koła Polskiej Macierzy Szkohiej. Najwięcej książek ma 
pieczęć : Miejska Biblioteka i Czytelnia dla Wszystkich.
Kilkanaście zaopatrzonych jest w pieczęć Dominium 
Walewice, pochodzi z dworskiej biblioteki w Walewi- 
cach. W Bibliotece są także książki ze zbiorów prywat
nych, m.in. Wincentego Dąbrowskiego, Jana Lisa, Bole
sława Szląskowskiego, Ksawerego Konopackiego, Stani
sława Strażyca. Pojedyncze egzemplarze noszą pieczęć 
istniejących przed wojną szkół, cechów, stowarzyszeń.

W zbiorze XIX-wiecznym znajdują się edycje Józe
fa Zawadzkiego, Natana i Teofila Glucksbergów, jest 
kilka pozycji z serii wydawniczej „Biblioteka Pisarzów 
Polskich” edycje Brockhausa, Samuela Orgelbranda.

Dział „Lx)viciana” Biblioteki w Łowiczu Uczy ok. 300 
jednostek ewidencyjnych. Są to książki dotyczące Łowi
cza i historycznego Księstwa Łowiclaego. Znajdują się tu 
także publikacje autorów związanych z Łowiczem. „Łovi- 
ciana” to m.in. książki z dawnych oficyn wydawnic:^ch, 
np.: Przechadzka po Łowiczu Romualda Oczykowskiego (Łowicz 1922) z Drukami Karola Ry
backiego, z tejże drukami w Łowiczu, Wiadomości historyczne z podaniem innych szczegółów 
Władysława Tarczyńskiego (Łowicz 1899), Przewodnik po Łowiczu i okolicy Al. Blum-Kwiat- 
kowskiego (Łowicz 1927). Z drukami Tadeusza Bączkowskiego pochodzą -  Andrzeja Kazimie
rza Cebrowskiego Roczniki Miasta Łowicza, pisane w latach 1648-1659 (Łowicz 1937). Do cie
kawszych porcji należą też książki: W  sprawie autentyczności bulli gnieźnieńskiej z к 1136, Pa
miątki historyczne Łowicza W. H. Gawareckiego (Warszawa 1844), Łowicz w wiekach średnich 
M. Małuszyńskiego, Łowicz prymasowski i wiele innych.

ŁÓDŹ
W Dziale Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Łodzi do najstarszych należy kolekcja Juliana 
i Kazimierza Bartoszewiczów. Liczy ona 2388 wol., w tym 482 stare druki. Wśród dziewięt-

lv<. M.ZcdxZyrk;

N ajstarsze lo v ic lan u m  >:najdui.W4‘ się w  zbis-łracli МНР

28 Historia i działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Łowicz: Miejska Biblioteka 
Publiczna im. A. K. Cebrowskiego 1993 s. 66.



nastowiecznych druków jest szereg opracowań histoiycznych, broszur politycznych, statu
tów i sprawozdań polskich organizacji społecznych. W kolekcji starych druków znajdują 
się szesnastowieczne wydania kronik Macieja Miechowity i Marcina Kromera. Do cen
nych kolekcji, liczących po kilkaset woluminów należą księgozbiory pochodzące z nastę
pujących bibliotek:

-  rosyjskich szkól średnich w Łodzi okresu zaborów,
-  Towarzystwa Prawniczego w Łodzi,
-  wydziałów Rady Miejskiej,
-  Seminarium Nauczycielskiego,
-  przemysłowców łódzkich Grohmanów i Sillbersteinów.
Bezpośrednio po II wojnie światowej Bibliotece przekazano księgozbiory przemy

słowców: Biedermannów i Horaków utworzonej w okresie okupacji łódzkiej Staatsbiblio- 
thek, a także księgozbiory niemieckich szkół i stowarzyszeń Łodzi. W późniejszym okresie 
Biblioteka otrzymała w darze:

-  spuścizny rękopiśmienne wraz z księgozbiorami pisarki Heleny Duninówny i dzien
nikarza radiowego i publicysty muzycznego Bolesława Busiakiewicza,

-  fragmenty księgozbiorów pisarzy Leona Gomulickiego i Wacława Bilińskiego,
-  spuściznę rękopiśmienną i fragment księgozbioru profesora Politechniki Łódzkiej -  

Bolesława Konarskiego,
-  zbiór druków muzycznych dyrygenta Edwarda Ciukszy,
-  zbiór medali o tematyce literackiej Tadeusza Zientalaka,
-  spuściznę rękopiśmienną redaktora Stanisława Powołackiego.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ło

dzi zaloipiła w całości lub w większych fragmentach następujące księgozbiory:
-  Zbigniewa Cieklińskiego -  wojewódzkiego konserwatora zabytków;
-  Stanisława Brucza -  literata;
-  Krystyny Bobrowskiej -  przewodniczącej Towar^stwa Przyjaciół Łodzi,
-  profesorów: Jana Warężaka, Zygmunta Klemensiewicza, Jana Dylika;
-  Antoniego Waśkowskiego -  malarza i poety;
-  Mariana Stokowskiego -  dyrektora łódzkiego teatru „Lutnia”,
-  Ludwika Szejera -  dyrektora Teatru Polskiego w Łodzi;
-  Romana Kaczmarka -  historyka regionu.
W 1992 r. Biblioteka zakupiła od Janusza Dunina kolekcję książek dziecięcych. Składają 

się na nią 674 wol., w lym 6 starych druków z rzadkim i dobrze zachowanym Zbiorem powieści 
moralnych i dzieł różnych najpóźniejszych tego wieku autorów dla dzieci z których one zabawić 
się mogą, wydanym w D ru k ^ i xx. Nfisjonarzów Warszawskich w 1790 r.2̂  Kolekcja obejmu
je wczesne wydania książek należących do polskiej klasyki literatuiy dziecięcej (Jachowicz, Ko
nopnicka, Bełza i in.). Są w niej liczne pierwodruki i wydania ilustrowane z rycinami Jana Bu
kowskiego, Anny Gramatyki-Ostrowstóej, Zofii Stiyjeńskiej i in. Literaturę dziecięcą obcoję- 
^czną reprezentują niemal wyłącznie pozyqe w języku francuskim i niemieckim. Pewną oso
bliwością kolekcji są liczne tanie i popularne drucztó, które stanowify niegdyś codzienną lek
turę polskiego dziecka. Do takich unikatowych druków należy książeczka Wpolu i pokoju wy
dana w Łocizi, włączona do liczącego obecnie 13 ООО wol. Muzeum Ksi^ki Dziecięcej.

Do interesujących kolekcji dawniej pozyskanych i w miarę możliwości uzupełnianych 
należą:

-  kolekcja lusaticów, pochodząca z daru serbo-łużyckiego wydawnictwa „Domovina”;
-  kolekcja związana z twórczością Wyspiańskiego (zakupiona od Stanisława Jawor

skiego), licząca 322 wol., w której znajduje się wiele pierwodruków dzieł Stanisława Wy
spiańskiego;

-  kolekcja prac związanych z życiem i działalnością J. Piłsudskiego, z^omadzona w latach 
siedemdziesiątych, systematycznie wzbogacana w związku z przywróceniem pierwotnego pa
trona Biblioteki -  Józefa Piłsudskiego.

Zbiory rękopisów wzbogaciły się o następujące spuścizny :
-  Stanisława Łapińskiego -  redaktora „Rozwoju”;
-  Błażeja Stolarskiego -  posła do Sejmu IIRP,

J. Dunin: Pożegnanie z księgozbiorem. „Guliwer” 1993 nr 4 s. 54-58.



-  ks. Wadawa Blizińskiego -  działacza społecznego w Kaliskiem w okresie zaborów i П RP;
-  Władysława Strzelectóego -  poety;
-  Kazimierza Paszkowskiego -  wydawq? i tłumacza;
-  ks. Henryka Rybusa, prof. ATK, łiistoryka regionu.
Cymelia dników wydanych do 1950 r. (około 1500 wol.), zawierają pierwodruki litera- 

tuiy polskiej XIX w., książki z autografami, druki bibliofilskie, książki ilustrowane oiyginabą 
grafiką.

Cymelia druków po 1950 r. (ponad 3000 wol.), zawierają polskie draki konspiraqjne 
i emigracyjne.

Biblioteka posiada 3320 starych dmków i 1400 draków wydanych w latach 1801-1830. 
Składają się na nie m.in. fragmenty księgozbiorów Feliksa Wężyka z Mroczenia, Konstan
cji z Małachowskich Biernackiej, rodziny Jarocińskich, Czesława Lasockiego, Koła Łódz- 
laego Towarzystwa Nauc^cieU Szkół Średnich i Wyższych. Do najcenniejszych należy 
egzemplarz dzieła Augustinusa Steuchusa De perenni philosophia, pochodzący z bibliote
ki króla Zygmunta Augusta.

Wśród 4736 jednostek kartografii znajduje się Carte de la Polowe J. A. Rizziego- 
-Zannoniego z 1772 r.

W dziale rękopisów znajdują się listy Juliana Tuwima, Ady Sari, Marii Dąbrowskiej. 
Biblioteka posiada również autografy Juliana Ursyna Niemcewicza i Władysława Stanisła
wa Reymonta.

W dziale muzykaliów na uwagę zasługują pierwodraki muzyczne, a wśród nich Polo
naise pour le pianoforte! compose et dediee a Me Du-Pont par Fr.Chopin. -  Varsovie: Jo
sef Kaufmann, [1864]. W kolekcji rękopisów literackich dotyczących muzyki znajduje się 
spuścizna po muzykologu Bolesławie Busiakiewiczu (1890-1971). W materiałach fonogra
ficznych na uwagę zasługuje bogaty i wszechstronny zbiór nagrań muzyki ludowej pozaeu
ropejskiej (Daleka Wschód, Ameryka Łacińska, kraje arabskie, Afiyka).

W zbiorze łodzianów znajduje się największy w Łodzi zbiór czasopism. Na uwagę za
sługuje również zbiór ekslibrisów, wśród których znaczną część stanowią ekslibtysy ło
dzian lub dzieła grafików łódzkich. Pochodzą one m.in. z zakupionych kolekcji Mirosława 
Borasiewicza, Janusza Dunina i Romana Kaczmarka.

W ostatnich latach Biblioteka pozyskała:
-  spuściznę rękopiśmienną Heleny Duninówny -  pisarki,
-  teki korespondencji Tadeusza Chróścielewskiego -  pisarza i tłumacza związanego ze 

środowiskiem łódzkim.

NAGŁOWICE, woj. świętokr^kie
Gminna Biblioteka Publiczna w Nagłowicach -  kolekcja rejowska obejmująca 

utwory Mikołaja Reja i prace o Mikołaju Reju.

OTOLE
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smolki w Opolu posiada zabyt

kowe zbiory zlokalizowane w zamku w Rogowie Opolskim^®. Na koniec 1993 r. stan zbio
rów w Oddziale Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych w Rogowie wynosił: 

stare draki - 2834
rękopisy - 483
książka zabytkowa - 71
kartografia zabytkowa - 323
kartografia współczesna - 1348
grafika oryginalna - 1634
medale - 17
fotografie - 566
pocztówki - 793
draki ulotne - 345

Rogów Opolski. Informator. Oprać. Romana Sękowskiego. Opole: Wojewódzka Biblioteka Pu
bliczna 1992 s. 18.



Najstarsze rękopisy pochodzą z XIV wieku. Są to przywileje, akta kupna-sprzedaży, 
akta nobilitaqjne. Z późniejszego okresu wywodzą się tzw. urbarze -  wykazy powinności 
mieszkańców poszczególnych wsi, różnego rodzaju teksty religijne i literackie, listy, pa
miętniki, archiwa rodzinne. W zbiorach tych znajduje się list George’a Byrona z 1817 r. do 
właścicieli Rogowa Opolskiego -  hrabiego Kurta von Haugwitz i jego syna Paula. Wśród 
starych druków do najcenniejszych należą XVI-wieczne druki Jana Hallera, Łazarza ^ -  
drysowicza, Andrzeja Piotrowczyka. W dziale kartografii przeważają mapy z terenów Ślą
ska, z najstarszą, wykonaną techniką drzeworytniczą przez Hellwiga z Nysy w r. 1561, ma
pą całego Śląska. Są tu również mapy poszczególnych księstw śląskich. Najstarsze grafiki 
pochodzą z końca XVI wieku^l. Gromadzi się tu również grafikę współczesną plastyków 
opolskich.

PIOTRKÓW TYBUNALSKI, woj. łódzkie
Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim posiada w swoich zbio

rach księgozbiór dawnego Piotrkowskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jest w nim 170 
starych druków, a do najstarszych należy traktat teologiczny św. Ambrożego z 1538 r. 
Wśród druków XVII-wiecznych jest 14 poloników i 12 druków obcych, a z XVIII wieku 
121 poloników i 22 druki obce. Księgozbiór ten obejmuje ponadto 2831 egzemplarzy ksią
żek i czasopism z XIX i początku XX wieku.

TOZNAŃ

Bardzo bogate kolekcje historyczne i literackie ma w swoich zbiorach Biblioteka Ra
czyńskich w Poznaniu^^. Informacje o nich przedstawiamy według chronologicznej ko
lejności ich wpływu do Biblioteki.

Zbiory Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841), pisarza, historyka, bibliofila, zakupi
ła Konstancja Raczyńska i włączyła do Biblioteki w 1833 r. Kolekcja ta obejmuje rękopi-

Dokument pergaminowy Zygmunt» Siarego z 1541 roku.

31 Pełniejsze informacje na tem at kolekcji opolskich zawiera publikacja Mirosławy Koćwin: 
Zbiory zabytkowe w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. W: Zbiory zabytkowe w bibliotekach 
publicznych. Materiały z konferencji. Opole, 5-6 listopada 1998. Opole: W BP w Opolu. 1998 s. 75-96.

32 Zob. Zbiory i prace polonijne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Informator, [całość oprać. Ja
nusz Dembski]. Warszawa: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Raczyńskich. 1994 s. 94.



sy, stare druki, druki XIX-wiecz3ie oraz atlasy. W dziale rękopisów znajduje się część Bi
blioteki Radziwiłłów z Nieświeża. Ważne w nim miejsce zajmuje korespondencja królów 
polskich: Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy i Stefana Batorego z Radziwiłłami, 
a także korespondencja z P o to cl^ i, Tarnowskimi, Stanisławem JaMonowskim, Janem 
Wielopolskim, Krzysztofem Grzymułtowskim, Janem Zamoyskim, kardynałem Stefanem 
Radziejowskim oraz Bohdanem Chmielnickim. Kolekcja zawiera również listy niemiec
kich cesarzy i elektorów brandenburskich. Uzupełniają ją diariusze sejmu z lat 1593,1596 
i 1597 oraz diariusze z podróży zagranicznych. Utwoiy J.U.Niemcewicza obejmują około 
30 jednostek, inkunabuły, stare druki i druki XIX-wieczne nie przekraczają 100 wol. Ko
lekcję wzbogacają atlasy stanowiące ogromną rzadkość, jak np. 10-tomowy atlas J. Jansso- 
niusa, wydany w 1648 r. w Amsterdamie.

Zbioiy Sapiehów z Krasiłowa przekazała Bibliotece Raczyńskich w 1930 r. Teresa 
z Okęckich Czarnecka z Raszew. Z kolekcji tej zachowało się niewiele -  6 rękopisów, część 
archiwum rodzinnego odnoszącego się do XVIII i XIX wielm oraz zbiór około 30 wol.

W latach 1934-1938 Zygmunt Skórzewski przekazał bibliotece Raczyńskich kolekcję 
rękopisów i staiych druków z XVII i XIX wieku, zwaną zbiorem Skórzewskich z Czarnie- 
jewa-Radomic. Znajdują się w nim m.in. fraszki, pieśni i ody Jana Smolika, Ifys życia Jana 
Lipskiego oraz część archiwum rodzinnego i stare druki.

Zbiory Stanisława Latanowicza (1886-1935), urzędnika i bibliofila, zakupione zostały 
w 1938 r. przez Zarząd Miasta Poznania i przekazane Bibliotece Raczyńskich. Na kolek
cję tę składają się głównie rękopisy (około 180 jednostek), w tym listy i dokumenty wyda
ne przez królów polskich (XVI-XV1II wiek), dostojników państwowych, uczonych, poe
tów, artystów, związane z takimi nazwiskami jak: Józef Bem, Ryszard Berwiński, Jan Ka
rol Chodkiewicz, August Czartoryski, Aleksander Fredro, Artur Grottger, Jan Kaspro
wicz, Juliusz i Wojciech Kossakowie, Ignacy Krasicki, Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Le
nartowicz, Juliusz Słowacki, Władysław Reymont, Kazimierz Tetmajer, Kornel Ujejski, 
Gabriela Zapolska. Osobną część kolekcji stanowią gazety z połowy XVIII wieku, wypisy 
z akt grodzkich i ziemskich z terenu całej Polski, archiwa organizacji społecznych. W tej 
kolekcji znajduje się także kilka starych druków, w tym jeden inkunabuł oraz mapy.

Biblioteka Radziecka -  kolekcja włączona do Biblioteki Raczyńskich w 1960 r., obej
muje rękopisy (15 jednostek), fotografie (z kręgu Jana Kasprowicza), księgozbiór histo
ryczny XV-XX wieku: 140 wol. starych druków, w tym 18 inkunabułów, a także XIX- 
wieczne czasopisma będące w depozycie Biblioteki Kórnickiej. Przypuszcza się, że Biblio
teka Radziecka powstała w XVI wieku. Jej księgozbiór dotyczy głównie zagadnień zwią
zanych z pracą samorządów i urzędów miejskich; są tu również regionalia.

Zbiory Wacława Michała Nawrockiego (1902-1961), regionalisty, archiwisty, działacza 
społecznego z Leszna, znajdują się w Bibliotece Raczyńskich od 1962 r. Kolekcja ta obej
muje około 110 jednostek. Składają się na nią materiały historyczne i etnograficzne od 
XVI wieku do czasów najnowszych, dotyczące głównie regionu leszczyńskiego. Są w niej 
także materiały związane z historią kościołów ewangelickich i katolickich, instytucji pu
blicznych i oświatowych (np. Gimnazjum w Lesznie) oraz na temat działalności dysyden
tów w Lesznie. Wzbogacają ją dokumenty pergaminowe, plany i fotografie dworów wiel
kopolskiego ziemiaństwa z XIX i XX wieku.

Zbiory Biblioteki Teatru Polskiego w Poznaniu znajdują się w Bibliotece Raczyńskich 
od 1973 r., obejmują 4494 jednostek rękopisów, maszynopisy, druki sztuk teatralnych 
z XIX i XX w. (także pojedyncze egzemplarze z końca XVIII w.) Jest to zbiór utworów 
scenicznych granych lub przeznaczonych do grania w Teatrze Polskim w Poznaniu. 
W większości materiałów są odręczne adnotacje autorów, reżyserów, aktorów, scenarzy
stów. Do niektótych egzemplarzy wklejone są afisze. W zbiorze można znaleźć autografy: 
Heleny Modrzejewskiej, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Blizińskiego, Karola Chłapowskiego, 
Klemensa Szaniawskiego, Juliana Wieniawskiego, Jana Tomasza Seweryna Jasińskiego 
i Jana Erwina Zielińskiego.

Zbiory Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza zostały włączone do Biblioteki 
Raczyńskich w 1978 r. jako oddzielnej placówki biblioteczno-muzealnej. Powstały ze zbio
rów prywatnych Ignacego Mosia, kolekcjonera pamiątek po Henryku Sienkiewiczu i oso



bach z nim związanych. Zbiory obejmują 81 jednostek rękopisów, 3640 woI. książek, 262 
jednostek zbiorów fonograficznych, 86 jednostek grafiki oraz 1029 jednostek muzealiów.

W Muzeum znajdują się polskie i оЫ:е wydania dziel Sienkiewicza oraz książki na jego 
temat. Fragment spuścizny pisarza zawiera m.in. jego utwory literackie, listy m.in. do Ja
dwigi Janczewskiej, Marii Radziejewskiej, Marii z Babskich Sienkiewiczowej, Stanisława 
Witkiewicza oraz cesarza Wilhelma II. Uzupełniają je materiały związane ze sprawą straj
ku wrzesińskiego i dotyczące działalności Sienldewicza w Vevey^  ̂ oraz jego związków 
z Wielkopolską, a ponadto fragmenty spuścizn członków rodziny Sienkiewicza i duży zbiór 
zdjęć pisarza, jego rodziny i znajomych. W muzeum oprócz scharakteryzowanego wyżej 
zbioru znajdują się zabytkowe meble i wyroby rzemiosła artystycznego oraz dzieła sztuki in
spirowane osobą i twórczością pisarza, a tatóe pamiątki: maska pośmiertna i odlew dłoni 
Henryka Sienkiewicza.

Zbiory Pracowni Muzeum Józefa Ignacego ICraszewskiego przekazane zostały Biblio
tece Raczyńskich w 1979 r. przez Mariana Walczaka. Na kolekcję składają się: 2583 wol. 
książek, 19 jednostek audiowizualnych, 46 jednostek muzealnych oraz 29 jednostek ręko
pisów. Archiwalia, księgozbiór oraz zbiory muzealne związane są z ^ciem  i twórczością 
Kraszewskiego. W muzeum znajduje się tzw. Gabinet Kraszewskiego, w którym zgroma
dzono dary, jakie pisarz otrzymał z okazji jubileuszu 50-lecia pracy twórczej oraz polskie 
i obce wydania dzieł Kraszewskiego i książki na jego temat. Wśród rękopisów znajduje się 
autograf wiersza Kraszewskiego Pieśni ty moja, pieśni, a także wykonane przez niego ry
sunki ołówkiem oraz listy do wydawców, rytowników, ziemian, kupców. Odrębną grupę 
stanowią listy rodziny Kraszews^ego i osób z nią związanych a także fotografie. Otwarcie 
Pracowni Muzeum Kraszewskiego nastąpiło w 1986 r.

Zbiory Archiwum Artystycznego Teatru Nowego w Poznaniu, przejęte przez Bibliote
kę Raczyńskich w 1984 r., stanowią dokumentację artystyczną Teatru od 1973 r. Na kolek
cję składają się materiały związane z wystawianiem sztuk, dokumenty dotyczące gościn
nych występów Teatru Nowego oraz jego udziału w festiwalach teatralnych. Część rękopi- 
sowa zbioru zawiera 85 jednostek.

Zbiory Izby Pamięci Jerzego Pertka obejmujące 275 jednostek rękopisów i 2884 książ
ki zostały przekazane Bibliotece Raczyńskich w 1990 r. Na kolekcję, obok cennego księ
gozbioru marynistycznego, składa się bogata korespondencja zawierająca relacje uczestni
ków walk na morzu w czasie II wojny światowej, zbiór negatywów fotograficznych, karto
teka ludzi morza, rękopisy książek Jerzego Pertka. Do najcermiejszych zalicza się: Słow
nik polskich ludzi morza (nie opublikowany) oraz Kartotekę ludzi morza.

Oprócz wymienionych większych kolekcji w zbiorach Biblioteki Raczyńskich znalazły 
się mniejsze zespoły będące spuścizną ludzi związanych z Poznaniem. Należą do nich :

-  Spuścizna Mariana Paluszkiewicza (1902-1986) -  filologa, działacza społecznego, re
gionalisty, zawiera materiały dotyczące regionu i działalności Towarzystwa Tomasza Zana, 
Towarzystwa Miłośników m. Poznania, a także dokumenty osobiste, fotografie i prace fi
lologiczne Mariana Paluszkiewicza. Wpłynęła do Biblioteki Raczyńskich w 1986 r.

-  Spuścizna Szuldrzyńskich, zakupiona od ostatniego właściciela Lubasza -  Stanisława 
Szuldrzyńskiego (zmarłego w Poznaniu w 1993 r.). Kolekcja ta wpłynęła do Biblioteki Ra
czyńskich w latach 1985-1987; nie została jeszcze opracowana. Zawiera część archiwum 
rodzinnego, rękopisy i druki z XIX wieku dotyczące banków, towarzystw i szkół w Wiel- 
kopolsce, a także XIX-wieczne mapy i plany.

-  Spuścizna Władysława Czarneckiego (1895-1983) wpłynęła do Biblioteki Raczyń
skich w latach 1982-1988, zawiera wspomnienia, dokumenty osobiste, materiały z zakresu 
urbanistyki, korespondencję urzędową i prywatną, fotografie, widokówki oraz mapy i pla
ny miast.

-  Spuścizna Włodzimierza i Marii Magdaleny Bartoszewiczów, przejęta przez Biblio
tekę Raczyńskich w latach 1983-1988, nie została jeszcze opracowana. Zawiera materiały 
historyczne z XIX i XX wieku, dokumenty osobiste, wykazy genealogiczne rodzin Dunin- 
Borkowskich i Bartoszewiczów, fotografie rodzinne, a tatóe dokumentację artystycznej

33 Vevey -  ośrodek wypoczynkowo-turystyczny nad jeziorem Genewskim w Szwajcarii.



działalności Wtodzimierza Bartoszewicza i oiyginalne rysunki. Są tu również materiały 
odnoszące się do Stronnictwa Narodowego w oł^esie międzywojennym.

W ostatnich latach Biblioteka R ac^ sk ich  w Poznaniu po^skala następujace kolek
cje i obiekty:

r ę k o p i s y
-  spuściznę z piywatnego archiwum Haliny z I*rzerowa Jarochowskiej-Sobieszczań- 

skiej(dar);
-  dokumenty osobiste Bernarda Zakrzewskiego z lat 1893-1950 (dar);
-  archiwum rodziny Fenrychów od XVIII wieku (zakup);
-  muzykalia z okresu przedwojennego i teksty (1964-1985) z Teatru Polskiego w Po

znaniu (depozyt);
-  afisze Teatru Wielkiego w Poznaniu z lat 1919-1985 (dar);
-  zbiór jadłospisów polskich i zagranicznych z lat 1919-1992 (dar);

s t a r e  d r u k i
-  Costenus M .: Typus Verae Religinis. Posnaniae 1643 (zakup na aukcji); 

g r a f i k a
-  400 płytek linoiytniczych z kolekcji Klemensa Racdca;

n a g r a n i a  w i d e o
-  portrety artystów plastyków: prof. Władysława Twardowskiego, Jana Berdyszka i Iza

beli Gustowskiej;
-  portrety naukowców: Lecha Trzeciakowskiego i Jerzego Topolskiego.

Łącznie Biblioteka Raczyńskich posiada zbiór rękopisów obejmujący ponad 7500 jed
nostek, z czego 270 -  to polonika zagraniczne. Szereg rękopisów związanych jest z prowa
dzonymi w XVII wieku przez Polskę kampaniami wojennymi za granicą. Z tego okresu Bi
blioteka posiada relacje z podróży. Z olaesu napoleońskiego pochodzą Pamiętnik histo
ryczny Legionów Polskich posiłkowych przy armiach Rzeczypospolitej Franuzkiey we Wło
szech i nad Renem pióra Rudakowa z 1804 r., Napoleona Ustawa Konstytucyjna dana Księ
stwu Warszawskiemu w Dreźnie, 22 lipca 1807 r. (kopia).

Wśród materiałów dotyczących emigracji polskiej we Francji dominuje koresponden
cja: gen. Józefa Bema, Aleksandra Chodźki, Leonarda Chodźki, gen. Henryka Dembiń
skiego, Seweryna Goszczyńskiego, Юementyny z Tańskich Hoffmanowej, Adolfa Kro- 
snowstóego, Władysława Mickiewicza, Ludwika Nabielaka, Bonawentury Niemojewskie- 
go. Antoniego Oleszczyńskiego, gen. Ludwika Paca, Piotra Semenenji, gen. Jana Nepo
mucena Umińskiego, Bronisława Zalewskiego, gen.Władysława Zamoyskiego.

Biblioteka Raczyńskich posiada pojedyncze listy Adama Mickiewicza, Juliusza Sło
wackiego i Zygmunta Krasińskiego oraz autografy Fryderyka Chopina.

Wśród korespondencji znajdują się także pojedyncze listy organizacji emigracyjnych dzia
łających w XIX wieku we Francji -  Komitetu Narodowego Polskiego (1832), Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego (1836), Stowarzyszenia Kapłanów Polstóch w Emigracji (1865).

W zbiorach Biblioteki są również dokumenty związane z procesami sądowymi wyto
czonymi w Berlinie polskim patriotom (min. Ludwikowi Mierosławskiemu) oraz akta są
dowe Wielkopolan skazanych w 1864 r. za udział w powstaniu styczniowym.

W zakresie mus^kaliów do najstarszych i najcenniejszych należą pozycje zawierające 
utwory muzyczne z XV/XVI w. W zbiorach rękopiśmiennych znajdują się również gradua- 
ły, antyfonarze i psałterze. Biblioteka posiada cerme spuścizny po muzykach i działaczach 
życia muzycznego Wielkopolski, np. Mariana Weigla, Dymitra Bogdana Kwiatkowskiego, 
Alojzego Andrzeja Łuczaka (z zespołem archiwalnym dotyczącym działalności młodzieżo
wego ruchu muzycznego „Pto Sinfonika”). Bardzo wartościowa jest spuścizna Roberta 
Kambacha, nauczyciela muzyki w Poznaniu w latach 1838-1850, zawierająca m.in. auto
grafy skrzypka i kompozytora Karola Lipińskiego (1790-1861).

Najważniejsi zespół archiwalny przedstawia spuścizna po kompozytorze Feliksie No
wowiejskim (1877-1946), licząca 250 jednostek rękopisów i druków jego utworów, złożo



na jako depozyt w Bibliotece Raczyńskich przez Feliksa Marię Nowowiejskiego, syna 
kompozytora.

W zbiorze starych druków muzycznych najcenniejszą pozycją jest kancjonał husycki 
z 1541 r. -  unikat w skali światowej.

PUŁTUSK, woj. mazowieckie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pułtusku posiada około 600 książek wy

danych przed 1939 r., w tym cenne pozycje o tematyce regionalnej. Należą do nich m.in.:
-  Hipolita Wincentego Gawareckiego: Wiadomości historyczne miasta Pułtuska. 1826.
-  Hipolita Wincentego Gawareckiego: Pamiętnik historyczny płocki. 1830.
-  Jana Wilka: Materjały do dziejów Pułtuska. Wyd. Drukarni Karola Bełcikowskiego 

w 1922 r.
-  Antoniego Sikorskiego: Teatr w  Pułtusku. Wyd. z 1921,1923 i 1929 r.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach bardzo ciekawy zbiór pułtuskich afiszów i pro

gramów teatralnych z okresu międ:gwojennego.

RADOM, wdJ. mazowieckie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu

posiada w swoich zbiorach 239 starych druków (w tym 62 polonika), wśród których znaj
dują się pozycje XVI-wieczne, reprezentujące drukarstwo renesansowe. Najwięcej obiek
tów pochodzi z epoki ośw iecen ia^ ^ .

Zawartość treściowa tego zbioru jest dość zróżnicowana, jednak wyraźnie przeważa li
teratura humanistyczna (starożytna literatura klasyczna, słowniki, gramatyki, leksykony), 
występuje także literatura z za^esu przyrodoznawstwa, medycyny, nauk ścisłych, prawa, 
teologii i filozofii,

W niewielkim zestawie starożytnej literatury greckiej występują trzy egzemplarze Ba
je k  Ezopa (najstarszy pochodzi z Amsterdamu z 1672 r. Na uwagę zasługuje niewielki 
XVII-wieczny ćrvkipi.Aristotelisaliorumqueprobłemata (1685 r.) oraz Timełeon (1800 r.), 
pełniący prawdopodobnie funkcję podręcznika do greki dla uczniów posługujących się ję
zykiem niemieckim, zawierający fragmenty słynnych „życiorysów równoległych” Plutar- 
cha. W zbiorze starych druków Biblioteki Radomskiej ilościowo przeważa literatura rzym
ska w stosunku do greckiej. Najczęściej pojawia się w nim nazwisko Owidiusza, ale znaj
dują się tu także dzieła Cycerona, pisma ТгсуХл, poezje Horacego.

Oprócz dzieł literatury starożytnej, w zbiorach Biblioteki Radomskiej na uwagę zasłu
guje dość licznie reprezentowana nowożytna literatura piękna, głównie francusla z dzie
łami Moliera, Monteskiusza i innych. Mniej liczny, ale bogaty jest zestaw tytułów literatu
ry włoskiej, niemieckiej i angielskiej, wydanej głównie w XVIII wieku.

Bardzo ciekawe jest pochodzenie omawianych kolekcji radomskich. Właścicielami 
niektórych pozycji byU m.in. Walenty Mierocki -  farmaceuta kielecki z II połowy XVIII 
wieku, Grzegorz Piramowicz-jezuita, organizator szkolnictwa, sekretarz Komisji Eduka
cji Narodowej, Józef Szuster -  radomski adwokat i nauczyciel oraz Stefan Hempel -  ra
domski przemysłowiec i działacz społeczny. W pewnym okresie poszczególne starodruki 
były własnością różnych instytucji, wskazują na ten fakt umieszczone w książkach autogra
fy lub pieczęcie, np. „Coll.fegium] Nob.filium] Var.[saviense], Colleg.[ium] Brunsb.[er- 
gense]”, „Ex Bibliotheca Petricoviensi Patrum Bernadinorum” oraz późniejsze: „Bezpłat
na Biblioteka dla Niezamożnych Mieszkańców Radomia”, „Biblioteka Publiczna Sejmiku 
Radomskiego imienia Stefana Hempla w Radomiu”.

Dużą wartość posiadają XVII-wieczne dzieła literatury naukowej i popularnonauko
wej, np. Theatrum universale omnium animalium quadrupedum (НеЙШгогш 1755) -  opi
sujące zwierzęta czworonożne, wzbogacone ilustracjami, Theatrum universale omnium

34 Petaiejsze informacje na ten temat zawierają publikacje Jerzego Sekulskiego: Stare druki w ra
domskiej bibliotece publicznej Cz. 1. „Bibliotekarz Radomski” 1999 nr 1 s. 39-41; Cz. 2. nr 2 s. 8-11; 
CZ. 3. nr 3 s. 29-31.



animalium insectonim  (Frankfurt 1757) -  poświęcone owadom, Theatrum universale de 
avibus (Frankfurt 1757) -  traktujące o ptakach. Na uwagę zasługują również dwie prace 
wydane w latach osiemdziesiątych XVIII wieku w Wiedniu z dziedziny botaniki. Przyrodę 
nieożywioną reprezentuje dzieło Johanna Teodora Jabłonowskiego pi.Ałlgemeine Lexicon 
derKtinste (Królewiec-Lipsk 1767). Zawiera dwuszpaltowy tekst liczący blisko 2000 stron, 
prezentujący całokształt wiedzy o świecie. Przyrodzie nieoi^^ionej poświęcone są prace 
Michała Jana Hubego, dyrektora Szkofy Rycerskiej w Warszawie. W zbiorach Miejskiej 
Biblioteki w Radomiu znajdują się również XVIII-wieczne dzieła z zakresu medycyny, 
a także również z tego okresu cenne słowniki obcojęzyczne.

W grupie 62 poloników znajdują się prace społeczno-polityczne, a wśród nich m.in. na
stępujące tytuły35:

-  Franciszek Salezy Jezierski -  O bezkrólewiu w Polssczey o wybieraniu królów począw
szy od śmierci Zygmunta Augusta Jagiełły aż do naszych czasów. Warszawa 1970 s. 98

-  Hugo Kołłątaj -  Mowa Kiędza Hugona Kołłątaja, podkanclerzego koronnego, na 
sessyi Seymowej dnia 10 listopada R. 1791 w Materti Starostw miarm.

-  Hugo Kołłątaj -  X  Hugona Kołłątaja Referendarza W.X. Litewskiego Uwagi nad Pi
smem, które wyszło... pod tytułem: Seweryna Rzewuskiego... o Sukcesyi Tronu w Polszczę 
rzecz krótka. Warszawa 1790 s. 125

-  Stanisław Konarski -  O skutecznym rad sposobie albo o utrzymaniu ordynaryjnych 
seymów. Część pierwsza i druga. Warszawa 1760-1761 s. 271

-  Stanisław Konarski -  toż... Część trzecia i czwarta. Tamże... 1762-1763, s. 361, s. 310
-  Krótkie zebranie trzech praw początkowych to jest: prawa natury, politycznego i naro

dów z  różnych autorów wyjęte za Pozwoleniem Zwierzchności do druku podane. Lwów 1780 
s. 189

-M yślipolityczne dla Polski. Warszawa 1789 s. 251
-  Pamiętnik stosuiący się do nmieyszych interessów Polski... Warszawa 1791 s. 23
-  Poparcie Uwag Życiem Jana Zamoyskiego z  roztrząśnieniem pism, które się z  ich po

wodu ziawiły. Bmw. 1788
-  Ignacy Potocki -  Głosy jaśnie wielmożnego Ignacego Potockiego Marszałka Nadwor

nego W.X.Litt: na sessyi seymowej Dnia 24 Października R  1986 miane. Bmw. s. 14
-  Seweryn Rzewuski -  O sukcessyi tronu w Polszczę rzecz krótka. Bmw. 1789 s. 45
-  Wincenty Skrzetuski-Prawo polityczne narodu polskiego... Tom I. Warszawa 1782 s. 405
-  Wincenty Skrzetuski -  toż... Tom II. 1784 s. 432
-  Stanisław Staszic ~I*rzestrogi dla Polski z teraźnieyszych politycznych Europy związków 

у  praw natury wypadaiące... Bmw 1790 s.XX, 340
-  Michał Wielhorski -  O przywróceniu Dawnego Rządu według Pierwiastkowych Rzeczy- 

pospolitey Ustaw... Bmw 1775 s. XXIV, 464
-  Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Bmw. 1788 s. 45,46,58, 28,15, 24.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu posia

da w swoich zbiorach około 9000 wol. książek przekazanych przed 1939 r. z Biblioteki Sej
mikowej im. Stefana Hempla. Kolekcja ta składa się z polskiej literatury współczesnej, li
teratury rosyjskiej oraz prac popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy.

Z pozyskanych w ostatnich latach kolekcji wymienić należy: zbiór prac prof. Leszka 
Kołakowskiego, urodzonego w Radomiu. Okazją do przekazania tego zbioru była jego 
obecność w Bibliotece w związku z nadaniem mu tytułu Honorowego Obywatela Rado
mia. L. Kołakowski zapowiedział dalsze wzbogacenie zbiorów Biblioteki swoimi publika
cjami.

W 1994 r. była Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Radomiu zakupiła wydawnictwa 
regionalne ze zbiorów zmarłego proboszcza radomskiej fary -  ks. Stanisława Sikorskiego 
oraz 2 tomy listów i rękopisów po zmarłym plastyku, podróżniku i pisarzu radomskim -  
Janie Gauze.

К. Majerczyk: Polskojęzyczne satrodruki w radomskiej książnicy. „Bibliotekarz Radomski” 
2000 nr 1 s. 16-22.



REPKI, woj. mazowieckie
Agencja Rolna Skarbu Państwa przekazała kolekcję przedwojennych książek Gmin

nej Bibliotece Publicznej w Repkach (220 woL). Są to pozycje z zakresu literatury pięk
nej i popularnonaukowej.

SKARŻYSKO-KAMIENNA, vroj. świętokrzyskie
Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku-Kamiennej -  kolekcja ks. prof. Wło

dzimierza Sedlaka, ofiarowana Bibliotece w wieczysty depozyt.

SOCHACZEW, woj. mazowieckie
Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie powiększyła swoje zbiory o judaica 

ofiarowane przez Pawła Fijałkowskiego. Obejmują one m.in.:
-  rękopis wygłoszonego w 1945 r. przemówienia wiceburmistrza Sochaczewa -  Pawła 

(Pinkusa) Weinberga;
-  pergaminowe zwoje Tory (zachowane w około 50%), pochodzące z przełomu XVI- 

II/XIX oraz XIX/XX; .
-  plakat Komitetu Żydowskiego i Żydowskiej Kongregacji w Tomaszowie Mazowiec

kim obwieszczający 5 rocznicę zagłady getta w Tomaszowie;
-  14 plakatów dokumentujących życie Żydów w Łodzi po zakończeniu II wojny świa

towej, głównie w 1947 r.

SUWAŁKI, woj. podlaskie
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

posiada w swoich zbiorach następujące kolekcje:
Kolekcja literacka związana z patronką Biblioteki -  Marią Konopnicką. W 1963 r. 

oddano do użytku nowy budynek z myślą o gromadzeniu w nim pamiątek po autorce 
„Roty”. Od 1976 r. rozpoczęto gromadzenie wydawnictw dokumentujących twórczość Ma
rii Konopnickiej, głównie poprzez zakupy antykwaryczne, a w latach osiemdziesiątych już 
tylko na aukcjach antykwarycznych. W ten sposób skompletowana kolekcja zawiera ponad 
50 książek, w tym 36 pierwodruków. Najcenniejsze wydania to; Wybór pism -  jubileuszowe 
wydanie ludowe ze słowem wstępnym Lucjana Rydla z  rysunkami Stanisława Wyspiańskie
go. Kraków: Komitet Jubileuszowy M.Konopnickiej, 1902. Poezje. T. 1-8. Oprać. J.Czub- 
ka. Warszawa 1915-1916,1925.

Dużą wartość mają książki z bogatymi ilustracjami: Wojna. Poemat do Obrazów Artu
ra Grottgera, 1913; Nowe latko z rysunkami Piotra Stachewicza, 1909; W  domu i świecie 
z rysunkami Antoniego Gawińskiego, 1931. W kolekcji znajdują się również przekłady na
stępujących utworów: Olimpijczyk, A.Negri: Niedola -  Burze. Warszawa 1901; K.A. Kor- 
tum: Jobsjada, Warszawa, 1913. Z wydań zagranicznych na uwagę zasługują m.in. Nowele. 
Paryż: Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego we Francji, 1945; O krasnoludkach... 
Edinburg, 1943; Wybór poezji. Pittsburg.: Związek Polek w Ameryce, 1945.

Kolekcja suwalska prawie w całości gościła na wystawie w Bibliotece Narodowej 
w Wilnie w 1989 r.

Regionalia, w tym suvalciania, obejmujące najstarsze książki i czasopisma dotyczące 
Suwalszczyzny i Mazur; do najstarszych należą: Mappa jenerelna województwa augustow
skiego. z 1826 r. Juliusza Kolberga, Zakon Kamedułów, jego funkcje... z 1871 r. Ludwika 
Zarewicza; Monografia miasta Suwałk z 1880 r. Stanisława Nawalskiego. W kolekcji tej 
znajdują się także publikacje autorów związanych z Suwalszczyzną lub wydane w drukar
niach miejscowych. Są to m.in. książki z dawnych oficyn wydawniczych: z Drukarni A.Gą- 
siorowskiego w Piszu: Sobomiksoczinienij o brakach raźnych... muźej (Johannisburg, 1863); 
Ordo divini officii... dioecosis Augustoviensis (Suwałki 1863); Poezja odradzającej się L it\^  
(Sejny: Drukarnia Łukajtysa 1911); Wiersze M.E.Dobrowolskiego (Suwałki: Drukarnia



K.Dargielewiczowej, 1930). Z  czasopism znajduje się np. „Nasz Głos” z 1935 r. wydany 
w Augustowie, a w Suwałkach „Arcliiwum Hydrologii i Rybactwa” z 1939 r.

W związku z przyjęciem przez Bibliotekę Suwalską imienia Marii Konopnickiej, zgro
madzono tu najstarsze wydania utworów autorki urodzonej w Suwałkach. Biblioteka po
siada również kolekcje Suwalszczan; Janusza Zawadzkiego, Piotra Żebrowskiego, Witali
sa Miłaszewicza.

SZCZEX̂ IN, woj. zachodnic^omorskie
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie w Oddziale Starych 

Druków oraz w Oddziale Rękopisów ma bogate zbiory i wspólną czytelnię specjalistyczną. 
Zbiór staiych druków wynosi 22 105 wol. (29 500 dzieł, w tym 39 inkunabułów). Rękopisy 
liczą 1819 jednostek. Najnowsze pozyskane kolekqe nie są jeszcze opracowane. Bibliote
ka dysponuje szeregiem bardzo cennych kolekcji historyczno-literackich, do których zali
cza się spuścizny, darowizny i zakupy dotyczące: Marii Konopnickiej, Stanisława Ignace
go Witkiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Waleriana Lachnitta, Stefana Flu- 
kowskiego, Stanisława R. Dobrowolskiego, Stanisława Strumph-Wojtkiewicza, Edmunda 
Męclewskiego, Edmunda Osmańczyka, Kazimierza Studentowicza orąz -  z twórców re
gionalnych -  Franciszka Gila, Niny Rydzewskiej, Marii Bonieckiej, Katarzyny Suchodol
skiej, Stanisława Telegi, a także żyjących jeszcze -  Joanny Kulmowej i Tadeusza Grabow
skiego. Ostatnio Biblioteka otrzymała kolekcje zbiorów pochodzących od Zbigniewa Her
berta oraz Marii Tutkowskiej.

Książnica Pomorska w Szczecinie pozyskała w ostatnich latach ciekawe materiały ar
chiwalne, do któiych należą m.in.;

-  druga i trzecia część archiwum zmarłego pisarza szczecińskiego, Franciszka Gila;
-  archiwum szczecińskiego plastyka, Eugeniusza Maciejewicza;
-  sekretne archiwa rodzin Kaszyńskich i Romeyków,
Do zbioru Książnicy Pomorskiej włączone zostały również pamiętniki kolejnej edycji 

konkursu Dzieje Szczecińskich Rodzin X X  wieku.
W 1999 r. artystka rzeźbiarka Maria Tatarczuch, przebywająca od 1970 r. na emigracji 

w Szwecji przekazała Książnicy Pomorskiej w Szczecinie pierwszą część archiwów, zawie
rających m.in. korespondencje z polskimi pisarzami (m.in. Arturem Sandauerem, Anną 
Kamieńską, Jerzym Andrzejewskim, Marią Kuncewiczową, Edwardem Stachurą, Jarosła
wem Iwaszkiewiczem) oraz inne dokumenty. Zapowiedziano dalszą przesyłkę archiwów 
artystki, po uporządkowaniu zbiorów.

Książnica Pomorska w swoim Oddziale Muzyczno-Fonograficznym posiada cenne 
mu^kalia. Zbiór rękopisów muzycznych, obejmujący ponad 400 utworów, składa się 
głównie z kopii pisanych ręcznie, sporządzanych do praktycznego użytku, licznych chórów 
działających w przedwojennym Szczecinie.

Najcenniejszą pozycją jest autograf oratorium „Der Meister von Avis” z 1844 r. 
C. Loewego. Stare druid muzyczne z XVIII w. obejmują dzieła muzyki kameralnej tak 
znanych kompozytorów, jak: J.Haydn, W. A. Mozart, I. J. Pleyel. W zbiorach zabezpieczo
nych w 1945 r., które zostały przekazane organizującej się Bibliotece Miejskiej w Szczeci
nie, najciekawsze były zasoby muzykaliów byłej Stadtbibliothek (zbiór zawiera około 9500 
jednostek). Cenne są pierwodruld kompozycji C. Loewego oraz przedruki z II połowy 
XIX, a wśród nich zeszyt ballad op. 49 do słów Adama Mickiewicza, wydany u Schlesin- 
gera w latach 1860-1870 jako przedruk wydania z lat trzydziestych.

ŚWIEBODZICE, woj. dolnośląskie
Miejska Biblioteka Publiczna w Świebiodzicach posiada kolekcję notgledów, tj za

stępczych pieniędzy używanych na Ziemi Świdnickiej w latach 1914-1924 oraz zbiór eksli
brisów o tematyce wojskowej.



TARNÓW, woj. małopolskie
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie posiada w swoich zbiorach kolekcję hi

storyczną obejmującą część rodowej biblioteki Sanguszków oraz fragmenty księgozbiorów 
podworskich z okolic Tarnowa.

Kolekcja posanguszkowska składa się m.in. z 513 starych druków: są w tym statuty Ła
skiego, kroniki Bielskiego i Kromera, Biblia J. Wujka, dzieła teologiczne Piotra Skargi i in.

Druki i rękopisy muzyczne (od połowy XVII wieku) stanowią 253 jednostki inwenta
rzowe.

W grupie rękopisów znajdują się m.in. listy pisane do Sanguszków przez Aleksandra 
Fredrę, Zygmunta Krasińskiego, Henryka Sienkiewicza, gen. Józefa Chłopickiego.

Materiały kartograficzne obejmują 64 jednostki, m.in. 3 atlasy z II połowy XVIII wie
ku, arkusze map z terenu Galicji z lat 1842-1895. Zbiory te nie są jeszcze do końca opra
cowane.

W zbiorach dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie znajduje się kolek
cja Kalewali^^ w kilkunastu językach świata, ofiarowana przez tarnowskiego kolekcjonera 
Norberta Lippóczego w 1990 r.

Biblioteka posiada również: książki z prywatnych zbiorów Adama i Lidii Ciołkoszów -  
przekazane przez londyński Instytut im. Sikorskiego w 1998 r. (1500 woL);

TORUŃ
Dział Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki i Książnicy Miejskiej im. Mi

kołaja Kopernika w Toruniu liczy 36 807 wol. W jego skład wchodzą rękopisy, stare dru
ki, kartografia, nuty, mikrofilmy, grafika. Są to m.in. kolekcje Gimnazjum Akademickiego, 
Rady Miasta Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Copernicus Verein.

Zbiór rękopisów (781) obejmuje cenne kodeksy średniowieczne, materiały historycz
ne z różnych okresów i rękopisy literac- 
kie. Najcenniejszym w zbiorach rękopi
sem średniowiecznym jest Kodeks Nal- 
diusa, unikat bibliograficzny okresu re
nesansu, poetycki opis biblioteki króla 
węgierskiego Macieja Korwina. Cen
nym rękopisem jest tzw. kodeks czeski, 
obejmujący 33 teksty klasyków greckich 
i rzymskich. Z początków XVI wielu po
chodzi najstarszy polski rękopis Zbiór 
kazań Jana z Szamotuł.

Bogaty zbiór starodruków liczący 
około 30 tys. pozycji obejmuje m.in. 68 
inkunabułów, w którym najliczniej wy
stępują druki oficyn niemieckich (38), 
weneckich (21), reprezentowane są dru
karnie Strasburga, Norymbergi, Lipska,
Augsburga. Wśród poloników są stare 
druki z XVI w., zwłaszcza najcenniejsze 
druki krakowskie, n p .: Jana Kochanow
skiego Fraszki (1584), Dzieła (1600),
Psałterz Dawidów (1610), a także dzieła 
Mikołaja Reja i Łukasza Górnickiego.

Obowiązkiem Książnicy im. Mikoła
ja Kopernika jest gromadzenie koperni-

KSIĄŻNJCA A IM. M. KOPI-KNIKA W  TORUNRJ

36 Kalewala -  fiński epos narodowy, zbiór legend i pieśni ludów Karelii i Finlandii. Opracowana 
przez E. Lonnrta, opublikowana w 1813 r., odegrała ważną rolę w odradzaniu kultury narodowej 
Finlandii.



kanów. Zachowały się w zbiorach pierwsze trzy wydania De Revolutionibus orbium coele- 
stium -  Norymberga (1543), Bazylea (1566), Amsterdam (1617). Zbiory kartograficzne 
zawierają 3099 pozycji. Są wśród nich cenne atlasy i globusy, m.iiv. Atlas świata Abrahama 
Orteliusa (obydwa wydania -1573  i 1598), najstarszy w zbiorach globus Nieba Mercatora 
z 1551 r. i najstarszy globus Ziemi Wilhelma Caesiusa, wykonany w 1622 r.

Najstarsze zbiory kartograficzne Książnicy obejmują m.in. Atlas Świata Abrahama 
Orteliusa z 1573 i 1598 r., mapy wszechświata P.Schencka z 1708 r., a także Atlas Nieba 
J.E.Bode z 1801 r., globusy nieba Mercatora z 1551 r. i Gerarda Bloeu’a z 1622 r. oraz glo
bus Ziemi Wilhelma Caesiusa z 1622 r.

Zbiór XVIII i XIX-wiecznych czasopism składa się z tytułów wydawanych na Pomo
rzu Gdańskim, Królewcu i Toruniu, Spośród XIX-wiecznych czasopism -  to tytuły wyda
ne w Hanowerze, Schwerinie, Berlinie, Lubece, Monachium, Szczecinie i Gdańsku. Boga
ty jest również zbiór polskich periodyków po 1 wojnie światowej z okresu, kiedy Toruń był 
siedzibą województwa p om orsk iego^^ .

Wśród materiałów literackich na szczególną uwagę zasługują listy pisarzy: Mickiewi
cza, Goszczyńskiego, Zalewskiego, Deotymy, Przybyszewskiego, Kasprowicza, kilkanaście 
listów Kraszewskiego do nieznanych adresatów na Pomorzu, datowanych z Drezna, Bolo
nii i Wiednia. Niezwykle bogaty jest zbiór starych druków -  liczy ponad 26 ООО.

Do większych kolekcji należą:
-  Depozyt założonego w 1875 r. Towarzystwa Naukowego w Toruniu (77 833 wol.).
-  Rękopisy, stare druki, a także książki i czasopisma współczesne, które wpływały do 

TNT w ramach zakupu i przede wszystkim wymiany z innymi instytucjami naukowymi, tak 
polskimi, jak i zagranicznymi. Przyjętą formą powiększania zbiorów były i są prywatne da
ry oraz legaty pośmiertne członków Towarzystwa. Złożyły się na nie m.in. fundacje po
znańskiego księgarza i wydawcy Jana Żupańskiego, zbiory profesora gimnazjalnego 
w Chełmie Stanisława Węclawskiego, druki emigracyjne ofiarowane przez uczestnika po
wstania listopadowego, Józefa Zielińskiego.

Księgozbiór TNT wykorzystywany jest głównie przez pracowników naukowych, 
w większości członków towarzystwa, do badań i prac naukowych, najczęściej historycznych 
i pomorzoznawczych.

-  Liczący 812 wol. księgozbiór ks. Stanisława Kujota (1845-1914), długoletniego pre
zesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W skład księgozbioru ks. Kujota wchodzą za
równo jego własne prace z historii Pomorza, Prus, dziejów Zakonu Krzyżackiego, jak 
i ogromnej wartości komplet H/stoniPoM / Jana Długosza, prace historyczne Karola Szaj
nochy, Józefa Szujskiego, literatura religijna i obszerny materiał dotyczący dziejów szkol
nictwa. Wydzielony księgozbiór ks. Kujota jest warsztatem naukowym dla wielu history
ków specjalizujących się w dziejach Pomorza i Zakonu Krzyżackiego.

-  Księgozbiór Walentego Fiałka (1852-1932), chełmińskiego bibliofila i drukarza, go
rącego patrioty -  3886 wol. Jest to wybitnie regionalny zbiór, w którym przeważa produk
cja drukarska Fiałka oparta na działalności piśmienniczej polskich patriotów z Ziem Cheł
mińskiej i Poznańskiej, którzy poprzez niepozorne, małe książeczki (kalendarze, zbiory 
powinszowań, opowieści, baśnie) przeznaczone dla ludu, chcieli propagować piękno mo
wy polskiej, historię i kulturę. Księgozbiór Walentego Fiałka cieszy się dużym zaintereso
waniem osób pracujących nad dziejami Pomorza, a szczególnie nad literaturą popularną 
powstałą na tym terenie. Badaniem księgozbioru Fiałka zajmują się zarówno pracownicy 
naukowi UMK -  poloniści, historycy, bibliografowie, jak i studenci.

-  Księgozbiór Zygmunta Mocarskiego (1894-1941), pierwszego d^ektora Książnity 
Miejskiej w Toruniu -1000 wol. Zebrane tu książki, zgodnie z zainteresowaniami właściciela 
i prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi, dotyczą historii i kultury Pomorza, ze 
szczególnym uwzględnieniem dziejów książki i bibliotek na tym terenie. Księgozbiór ten 
szczególnie przydatny jest pracownikom naukowym i studentom bibliotekarstwa toruńskiego.

J. Krajewski: Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu. 
„Bibliotekarz” 1999 nr 7/8 s. 22-25.



Ogromną wartość mają zbiory regionalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książ
nicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika, a wśród nich pełne roczniki „Gazety Toruńskiej”, 
„Gazety Grudziądzkiej” oraz „Stówa Pomorskiego”.

W latach dziewięćdziesiątych Książnica Miejska w Toruniu pozyskała:
-  W 1992 r. dorobek graficzny, typograficzny i drukarski oraz księgozbiór polskiego ar

tysty książki -  Stanisława Gliwy, ofiarowała Książnicy Miejskiej w Toruniu żona -  Maria 
Gliwa. W skład kolekcji wchodzą dokumenty twórczej działalności Stanisława Gliwy, dru
ki bibliofilskie ręcznie składane we własnej ofiq^nie, liczne prace graficzne, projekty kart 
tytułowych i czasopism, druki okolicznościowe, lysunki, plakaty, a także kilkadziesiąt kloc
ków linorytowych z klisz. Uzupełnieniem jest bogata korespondencja związana z wykony
wanym zawodem. Odrębną część spuścizny stanowi księgozbiór liczący 400 pozycji -  książ
ki i czasopisma wydawane poza granicami kraju, niektóre z dedykacjami (np. M. Wańko
wicza).

Kolejna kolekcja, która wzbogaciła w 1994 r. zbiory Książnicy Miejskiej w Toruniu -  to 
depozyt Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela -  dar jednego z członków Towarzystwa -  
mecenasa Henryka Zawadzkiego. Zbiór liczy ok. 2000 pozycji. Są to książki i druki ulotne 
XIX i XX wieku w większości pamiątki dotyczące powstania styczniowego.

WARSZAWA
W zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy znajdują się następujące kolek

cje historyczno-literackie:
-  Spuścizna Marii Kownackiej (1894-1982) zlokalizowana w Izbie Pamięci Marii 

Kownackiej. Maria Kownacka przekazała zapisem testamentowym swe mieszkanie, księ
gozbiór i dokumenty osobiste Bibliotece Głównej, aby udostępniać je osobom zaintereso
wanym jej życiem i twórczością.

Najcenniejszą spuścizną jest księgozbiór, któiy składa się ze wszystkich jej utworów 
publikowanych w wydaniach polskich i tłumaczonych na języki obce oraz w czasopismach. 
W zbiorze można też znaleźć wydawnictwa, z których Maria Kownacka korzystała pogłę
biając swe wiadomości -  książki przyrodnicze i etnograficzne, encyklopedie, albumy itp.

Bezcennym materiałem dla przyszłych badaczy jest archiwum osobiste autorki. Składa 
się ono ze zbioru recenzji, artykułów, prac magisterskich oraz listów, jakie otrzymywała od 
swych małych czytelników. Wśród dokumentów osobistych jest sporo albumów ze zdjęcia
mi, są też rozliczne ordery i odznaczenia oraz fragmenty pamiętników.

-  Spuścizna Haliny Rudnickiej (1909-1982) w Oddziale im. Haliny Rudnickiej
Biblioteka Główna pod koniec 1989 r. przejęła dom zapisany testamentem przez mę

ża pisarki, Kazimierza Rudnickiego. Zgodnie z wolą darczyńcy oddział otrzymał imię Ha
liny Rudnickiej, a gabinet zachował charakter, jaki nadała mu autorka Chłopców ze Sta
rówki. W gabinecie zgromadzony jest księgozbiór w liczbie 1456 wol., notatki, fotografie, 
listy od czytelników i dokumenty osobiste.

-  Spuścizna Bolesława Prusa (1847-1912)
W 1913 r., zgodnie z testamentem Bolesława Prusa, jego żona Oktawia Głowacka 

przekazała Bibliotece księgozbiór oraz rękopisy męża. Do chwili obecnej zachowało się 91 
wol. książek (w tym klocek zawierający 188 druków z XVIII wieku) oraz 80 jednostek rę
kopisów (dol^menty, korespondencja, notatniki, egzemplarze korektorskie oraz autogra
fy dzieł Prusa, m.in. Faraona (niekompletny) i Lalki. Jest też maszynopis ostatniej nie do
kończonej powieści Prusa Przemiany z dokonanymi na nim odręcznymi poprawkami oraz 
egzemplarz korektorski Emancypantek. Są również wycinki z prasy, mapy terenów wojny 
rosyjsko-japońskiej w Mandżurii itd., zebrane przez Prusa i świadczące o jego społecznych 
i publicystycznych zainteresowaniach.

Wyjątkową wartość w tym zbiorze mają przede wszystkim notatniki -  dokumenty bar
dzo interesujące, pisane piórem lub ołówkiem, bez myśU o jakimkolwiek innym czytelni
ku poza samym autorem, często w sposób bardzo niezrozumiały. Znajdujemy w nich dzia
łania matematyczne, ponieważ matematyka była namiętnością Prusa. W rękopisach Pru
sa często spotykamy też różnego rodzaju wyliczenia, np. w jednym z notatników podanych



jest w porządku alfabetycznym ponad 2400 czasowników. Gdzie indziej jest obszerne wy
liczenie: „Tablice płodów Królestwa Polskiego”.

-  Spuścizna Adama Wiślickiego (1836-1913)
Adam Józef Michał Wiślicki, pisarz i publicysta, wydawca i redaktor czasopisma „Prze

gląd Tygodniowy”, zapisał Bibliotece testamentem archiwum rodzinne oraz archiwum re
dakcyjne. W archiwum redakcyjnym znajdują się m.in. utwory Gabrieli Zapolskiej, a tak
że korespondencja (ponad 2500 listów) i artykufy nadsyłane do redakcji.

Zbiory te zostały opracowane, wydano diukiem katalog.
-  Spuścizna Stanisława Leszc^ńsldego
Rękopisy pochodzące ze zbiorów Stanisława Leszczyńskiego, adwokata, działacza spo

łecznego i politycznego, jednego z głównych fundatorów Biblioteki Publicznej w Warsza
wie, mieszczą w sobie papiery bezpośrednio związane z ofiarodawcą, archiwum rodzinne 
oraz inne nabyte przez niego dokumenty. Wśród rękopisów wyróżniają się mickiewiczia- 
na (2 listy Mickiewicza oraz listy jego rodziny) i materiały dotyczące Teofila Lenartowicza 
(m.in. autografy wierszy).

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy ma w swych zasobach także dary, które przed II 
wojną światową przekazali jej: Marian Wawrzeniecki, Zygmunt Gloger (m.m. książka z bi
blioteki króla Zygmunta Augusta), Władysław Branicki, Jakub Potocki, Zygmunt Wolski, 
Ignacy Radlińsla, Józef Kazimierz Plebański oraz wielu innych.

Rozpoczęto prace nad ustaleniem, co ocalało z księgozbioru Jakuba Potockiego -  
w 1935 r. liczył on ponad 11 500 wol. Trwają również prace nad wydaniem 3 tomu katalo- 
^  rękopisów pt. Szkota Główna Warszawska (1862-1869), który będzie obejmował daiy 
jej profesorów i wychowanków.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy w ostatnich latach uzyskała następujące kolekcje:
-  zbiór rękopisów dotyczących Jana Nepomucena Bełdowskiego;
-  materiały rękopiśmienne dotyczące rodziny Zarembów;
-  teki ekslibrisów Zdzisława Maja i Teofila Jóźwiaka.

-  spuściznę po Marianie Przedpełskim: 
archiwum rodzinne, wypisy, bruliony prac, 
korespondencję, materiały kartograficzne 
i in., która wpływała od końca lat 
siedemdziesiątych do 1998 r. włącznie;

-  spuściznę po Franciszku Sedlaczku- 
rękopisy, wycinki, ekslibrisy, eksponaty bi
blioteczne (np. zakładki do książek), pozy
skana w 1994 r.;

-  zbiór ekslibrisów będących plonem 
międzynarodowych konkursów o tematyce 
varsavinistycznej;

-  fragment archiwum redakcyjnego 
„Kroniki Warszawy” -  listy, korekty, frag
menty ocenzurowane -  przekazane przez 
Danutę Szmit-Zawieruchę w 1994 r.;

-  archiwum domowe Przyborowskich -  
rękopisy, fotografie, listy, dokumenty osobi
ste, pozyskane w 1995 r.;

-  fotografie i rękopisy Eugenii Kierbe- 
dziowej, przekazane przez rodzinę w 1997 r.;

-  rękopisy zmarłej w 1998 r. Dionizy 
Wawrzykowskiej-Wierciochowej, przekaza
ne przez rodzinę.

W oddziale Zbiorów Muzycznych Biblio
teki znajdują się cenne muzykalia, a wśród 
nich: polskie druki muzyczne XIX w,, w tym 
unikatowe zeszyty m  1 i 5 z 1803 r. oraz nr 3 
i 12 z 1805 r. Wyboru Pięknych Dzieł Muzycz
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Rękopis testamentu Bolesiawa Prusa, 
przekazującego księgozbiór i rękopisy Bibliotece 

Publicznej m.st. Warszawy



nych i Pieśni Polskich, wydawanych przez Józefa Elsnera. Są tu również pierwodruki utwo
rów Izydora Cybulskiego, Józefa Damsego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, Józefa El
snera, Wiktora Kaźyńskiego, Oskara Kolberga, Ignacego Komorowskiego, Józefa Ko
złowskiego, Karola Kurpińskiego, Leopolda Lewandowskiego, Józefa Nowakowskiego, 
Józefa Stefaniego i in.

Innymi kolekcjami dysponują trzy biblioteki na terenie Warszawy. Są to;
-  Biblioteka F^bliczna na Targówku zbiera regionalia tzw. Bródniana, w większości 

są to gazety lokalne i dokumenty życia społecznego;
-  w Bibliotece Publicznej Gminy Warszawa-Bielany od 1993 r. czynne jest Muzeum, 

które organizacyjnie funkcjonuje jako jej Oddział Zbiorów Speqalnych Znajdują się tu 
eksponaty, książki i inne dokumenty związane z Warszawą i Żoliborzem. Jednym z zadań 
statutowych Muzeum jest gromadzenie i prezentacja zbiorów oraz eksponowanie prac 
i kolekcji będących własnością mieszkańców dzielnicy;

-  w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży Nr 56 im. Stefana Wiecheckiego-Wiecha 
(Praga-Pólnoc) powstała stała ekspozycja gromadząca pamiątki po pisarzu, ofiarowane 
gównie przez córkę Alicję Wiechecką. Są to m.in. fotografie rodzinne, zdjęcia ze spotkań 
autorskich, oryginalne odznaczenia oraz ich repliki, takie jak Srebrny Wawrzyn Akade
micki przyznany przez Polską Akademię Literatury w 1937 r., nagroda literacka m.st.War
szawy za 1954 r., tytuł honorowy Homo Varsaviensis za 1957 r. i inne. Wśród ofiarowanych 
przez Alicję Wiechecką pamiątek po ojcu są również fragmenty rękopisu wspomnień „Ką- 
te przez dziesiąte”, autograf pisarza, różne legitymacje, przedwojenne felietony, kore
spondencja, karykatury oraz kolekcja książek. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór czaso
pism za lata 1935-1939 pt. „Ilustracja Świąteczna”, zawierające „Niedzielne reportaże 
Wiecha” oraz zbiór pocztówek pt. „Podróż po Warszawie od pomnika do pomnika z wie
chowską ferajną” z tekstami Wiecha ilustrowanymi rysunkami Jerzego Zaruby.

W R O <X A W

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulsldego we 
Wrocławiu otrzymała w 1994 r. od hurtowni „Schubert”, która jest dystiybutorem au
striackiej firmy fonograficznej „Koch”, nuty wydane przez znane niemieckie wydawnictwo 
nutowe Peters. Są to utwory Brahmsa, Beethovena, Corelliego, Schuberta.

Dział Dokumentów Życia Społecznego przejął część archiwum Towarzystwa im. Fran
ciszka Liszta -  głównie afisze i programy.

Biblioteka otrzymała kolekcję obrazów Bożeny Michalikowej. Obrazy zostały opraco
wane i oprawione.

Należy podkreślić, że od kilku lat biblioteki publiczne otrzymują w postaci darów 
książki wydawane współcześnie, mogące zainteresować szersze grono czytelników. Są to 
dary instytucji. Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim (która rozprowadziła do bibliotek 
publicznych m.in. daiy książkowe Instytutu Literackiego w Paryżu), a także od czytelni
ków. Tego rodzaju dary nie stanowią odrębnych kolekcji, lecz są włączane do księgozbio
rów i udostępniane zainteresowanym czytelnikom.

ZDUŃSKA WOLA, woj. łódzkie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli po

siada od 1973 r. zbiory materiałów archiwalnych i pamiątek po Jerzym Szaniawsldm. 
W skład zbiorów wcho^ą:

-  rękopisy i maszynopisy sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych,
-  korespondencja Jerzego Szaniawskiego do rodziny Pietrzykowskich,
-  korespondencja do Jerzego Szaniawskiego od łudzi teatru i literatów,
-  korespondencja dotycząca działalności Jerzego Szaniawskiego,
-  dokumentacja fotograficzna i prasowa,
-  dokumenty życia społecznego związane z osobą J.Szaniawskiego.
W 1991 r. opracowano w wydaniu książkowym, katalog zbiorów po Jerzym Szaniaw

skim.



Od 1985 г. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Wo
li jest Równym organizatorem Ogólnopolskiego Konlmrsu Oterackiego im. Jerzego Sza- 
niawstóego na opowiadanie, esej, nowelę o tematyce współczesnej. W 1998 r. odbyła się 
IV edycja tego konkursu. Głównym celem konkursu jest promocja literatuiy dramatycz
nej inspirowanej twórczością Jerzego Szaniawskiego.

ZIELONA GÓRA
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida 

w Zielonej Górze ma kolekcję bardzo cennych druków polskich i obcych oficyn wydaw
niczych. Są w niej m.in. inkunabuły Leona Wielkiego z lat 1477-1479 oraz słynna Chroni
ca mundi Hartmanna Schedla z r. 1493, ilustrowana prawie dwoma tysiącami drzewory
tów. W zbiorze kartograficznym znajduje się Geografia Ptolemeusza oraz 4-tomowy Atlas 
norus z r. 1647.

Wśród rękopisów są m.in. autografy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Janu
sza Radziwiłła, Stanisława Staszica. W zbiorach Biblioteki jest spuścizna po prof. Józefie 
Kostrzewskim, Włodzimierzu Korsaku, Eugeniuszu Paukszcie oraz prywatne archiwum 
cesarzowej Herminii, drugiej żony ostatniego cesarza Niemiec, Wilhelma П.

Stałą ekspozycją jest „Galeria Ilustracji Książkowej”, w której zgromadzono ilustracje 
Uniechowskiego, Szancera, Strumiłły, Stannego i in.

Kolekcje Eugeniusza Paukszty i prof. Józefa Kostrzewskiego znalazły specjalną opra
wę w postaci poświęconych im gabinetów.

Gabinet Eugeniusza Paukszty, poznańskiego pisarza, zafascynowanego Ziemią Lubu
ską, co znalazło odbicie w wielu jego powieściach i opowiadaniach, mieści wyposażenie je
go pracowni oraz pamiątki, które ukazują związki pisarza z Zieloną Górą i wojewódz
twem. Na regałach zgromadzono księgozbiór podręczny na wzór istniejącego w jego gabi
necie oraz cały dorobek literacki (m.in. rękopis opowiadań historycznych Czarownica 
z  Zielonej Góry).

Gabinet prof. dr. Józefa Kostrzewskiego, nestora archeologii polskiej, który wiele 
uwagi w badaniach naukowych i publikacjach poświęcił obszarowi Polski Zachodniej, eks
ponuje wyposażenie pracowni, bibliotekę profesora oraz jego spuściznę rękopiśmienną 
w 102 tekach, m.in. pięć prac powstałych w czasie okupacji, zachowanych w brulionach.

W Bibliotece znajduje się również Muzeum Środkowego Nadodrza, ukazujące dzie
je książki i bibliotek polskich w regionie obejmującym dwa województwa: zielonogórskie 
i gorzowskie. W ekspozycji zaakcentowano trwające przez wieki związki środkowego 
Nadodrza z Polską. Jest tu wiele interesujących rękopisów, rzadkich druków oraz najwięk
szy w kraju zbiór Itóiążek z bibliotek Towarzystwa C:^elni Ludowych, a ponadto unikato
wa kolekcja książek z biblioteki Towarzystwa Robotników w Pszczewie.

Mu^kalia obejmują ponad 10 tys. pozycji nutowych z XIX i XX wieku, blisko 2 tys. 
książek muzycznych oraz liczne dokumenty życia społecznego dotyczące muzyki, czasopis
ma muzyczne. Biblioteka prowadzi oddział muzyczny (z czytelnią) wyposażony w pianino 
oraz urządzenia odtwarzające muzykę.



BIBLIOGRAFIE REGIONALNE -  
DOTYCHCZASOWY DOROBEK

Bibliografie regionalne opracowywane były przez biblioteki publiczne wszystkich stop
ni organizacyjnych -  od gminnych do wojewódzkich. Były to je^ a k  najczęściej kartoteki, 
materiały powielane do użytku wewnętrznego, w formie załączników do czasopism itp. 
Dopiero od lat sześćdziesiątych zaczęły się ukazywać bibliografie regionalne, w formie 
drukowanych roczników, dotyczące województw, a także większych jednostek administra
cyjnych. Biblioteka Narodowa starała się koordynować działalność bibliotek w zakresie 
opracowywania i wydawania bibliografii regionalnych. Jednak przez szereg lat nie było 
znaczących inspiracji do prowadzenia koordynacji i okresowej oceny tej działalności.

Wydaje się, że przełomowe znaczenie w tym zakresie miała ogóhiopolska konferencja 
pt. „Bibliografie regionalne (terytorialne) w Polsce”, która odbyła się we wrześniu 1994 r. 
w F^ławach oraz Czwarta Ogólnopolska Narada Bibliografów, zorganizowana w czerwcu 
1995 r. w Warszawie. Konferencja puławska sprawiła, że reaktywowano Zespół ds. Biblio
grafii Regionalnej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Do podstawowych zadań 
Zespołu, należy organizowanie współpracy bibliotek w zakresie tworzenia bibliografii 
regionalnych, wymiana doświadczeń oraz umożliwienie uczestniczącym w spotkaniach 
bibliografom zapoznanie się z warsztatami poszczególnych zespołów opracowujących 
bibliografie!. Dorobek w zakresie wydawania bibliografii regionalnych starałem się już kil
kakrotnie przedstawić^, ale jego prezentacja wymaga ciągłych weryfikacji i uzupełnień. 
Niech więc schyłek mijającego wieku będzie tu okazją do aktualizacji dokonań w zakresie 
bibliografii regionalnej. Przedstawiam opublikowane dotychczas bibliografie regionalne 
w układzie alfabetycznym, pr^  zachowaniu chronologii ukazywania się poszczególnych 
roczników.

BIAŁA PODLASKA
-  Bibliografia województwa bialskopodlaskiego 1985-1986. [oprać. Hanna Bajkowska, 

Grzegorz Michałowski -  Biała Podlaska: WiMBP, 1988. 58 s. [Nakład 500 egz.]
-  Bibliografia województwa bialskopodlaskiego 1987-1988. [oprać. Hanna Bajkowska, 

Grzegorz Michałowski -  Biała Podlaska: WiMBP, 1991. 90 s. [Nakład 300 egz.]

1E. Stefańczyk: Bibliografie regionalne. Informacja o pracach Zespołu ds. Bibliografii Regional
nej ZG SBP. W: Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne. Materiały z ogólnopolskiej konferencji 
nt. „Automatyzacja serwisów bibliograficznych. Bibliografie regionalne, bibliografia narodowa. Stan 
prac i zamierzenia ". Warszawa, 2-4 grudnia 1998 r. Warszawa: Wydaw. SBP. 1999 s. 24-28. Propozycje 
i Materia^y.

2 L. Biliński: Pos/fp czy regres w opracowywaniu i wydawaniu bibliografii regionalnej? W: Propo
zycje i Materiały. T. 1. „Bibliografia regionalna. Dokonania, dylematy, wnioski”. Warszawa: SBP 1995 
s. 18-24; Bibliografie regionalne. Stan za ostatnie 15 lat. W: Czwarta Ogólnopolska Narada Bibliogra
fów. Warszawa 7-9 czerwca 1995. Referaty i dyskusja. Warszawa: Biblioteka Narodowa. 1996 s.l48-159. 
Biblioteka Narodowa. Prace Instytutu Bibliograficznego 28; Stan i perspektywy bibliografii regionalną 
w Polsce. W: Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne. Materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. 
„Automatyzacja serwisów bibliograficznych. Bibliografie regionalne, bibliografia narodowa. Stan prac 
i zamierzenia”. Warszawa, 2-4grudnia 1998 r. Warszawa: Wydaw. SBP. 1999 s. 36-61. Propozycje i Ma
teriały.



-  Bibliografia województwa bialskopodlaskiego 1989-1990. [oprać. Hanna Bajkowska, 
Grzegorz Michałowski -  Biała Podlaska: WiMBP, 1994. 80 s. [Nakład 150 egz.]

-  Bibliografia województwa bialskopodlaskiego 1991-1992. [oprać. Hanna Bajkowska, 
Grzegorz Michałowski -  Biała Podlaska; WiMBP, 1995.82 s. [Nakład 150 egz.]

BIAŁYSTOK

-  Bibliografia regionu białostockiego. T. 1 (1944-1962). Białystok 1964. Oprawa twarda. 
Nakład 1000 egz.

-  Bibliografia regionu białostockiego. T. 2 (1963-1967). Białystok 1971. Oprawa twarda. 
Nakład 1000 egz.

-  Bibliografia regionu białostockiego. T. 3 (1968-1974). Białystok 1983. Oprawa twarda. 
Nakład 1000 egz.

-  Bibliografia województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. T. 4 (1975- 
1980). Białystok 1992. Oprawa twarda. Nakład 700 egz.

-  Bibliografia województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego. T. 5 (1981- 
1985). Białystok 1995. Oprawa twarda. Nakład 300 egz.

BIELSKO B IM A

-  Bibliografia województwa bielskiego za lata 1989-1990 [oprać. Teresa Dziemińska]; 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej. -  Bielsko-Biała: Timex, 1998. -  
113 s.; 22 cm. Nakład 200 egz. Twarda oprawa.

-  Bibliografia województwa bielskiego za lata 1991-1992 [oprać. Teresa Dziemińska]; 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Bielsku-Białej. -  Bielsko-Biała: Timex, 1998. -  
110 s.; 22 cm. Nakład 200 egz. Twarda oprawa.

BYDGOSZCZ

-  Bibliografia województwa bydgoskiego : 1987-1988 ( [oprać. Halina Gajdulewicz, Mi
rosława Tomczak; wstęp Aleksandra Węglarska] ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Bydgoszczy. [Dział Informacji i Bibliografii]. -  Bydgoszcz: WiMBP, 1995. 
-  318, [2] s.; 24 cm. Nakład 300 egz. Oprawa broszurowa.

-  Bibliografia województwa bydgoskiego: 1989-1990 (oprać. Halina Gajdulewicz, Miro
sława Tomczak; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. -  Byd
goszcz: WiMBP, 199^ -  304 s.; 24 cm

-  Bibliografia województwa bydgoskiego: 1991-1992 (oprać. Halina Gajdulewicz, Mirosła
wa Tomczak; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. -  Bydgoszcz: 
WiMBP; Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 1999,. -291s.; 24 cm

-  Słownik jńsarzy województwa bydgoskiego: biobibliografia^ (oprać. Michał Maxelon, 
Grażyna Ślizień-Koralewska; wstęp i indeksy Anna Kraszkiewicz, Małgorzata Szczę- 
snowicz. -  Bydgoszcz: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1993. -  395, [2] s. 
Portr.; 21 cm

M ateriały niepublikowane

-  Bibliografia województwa bydgoskiego za lata 1993-1998"  ̂(oprać. Halina Gajdulewicz, 
Mirosława Tomczak; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. -  kar
toteka (materiały są przenoszone na nośniki magnetyczne).

3 Praca zawiera krótkie notki biograficzne oraz bibliografię przedmiotową i podmiotową 56 pisa- 
rzy związanych z regionem kuajawsko-pomorskim. Zawiera indeksy: podmiotowy i przedmiotowy 
druków zwartych, indeks antologii i almanachów oraz wykazy: czasopism i ich skrótów, skrótów wy
dawnictw. WiMBP w Bydgoszczy prowadzi kartotekę pisarzy województwa bydgoskiego -  material na 
bieżąco uzupehiiany. Po przygotowaniu do druku będzie to kontynuacja Słownika pisarzy wojewódz
twa bydgoskiego.

^ Kontynuacja wydawanej od 1995 r. bibliografii bieżącej. Układ systematyczny.



Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego od 1999 r ̂  (oprać. Halina Gajdule- 
wicz, Mirosława Tomczak; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgosz
czy. -  tworzenie bazy danych i przygotowywanie do wydania.
Bibliografia województwa bydgoskiego za lata 1945-19756 (oprać. Maria Berent, Elż
bieta Jaworska; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy -  kartote
ka sukcesywnie przenoszona na nośniki magnetyczne i przygotowywana do druku. 
Kartoteka obejmująca najważniejsze zagadnienia dotyczące województwa kujawsko- 
pomorskiego. Zawiera 50 ООО opisów bibliograficznych w układzie systematycznym, do 
wglądu w Czytelni Regionalnej WiMBP w Bydgoszczy.
Kartoteka wybitnych osób województwa bydgoskiego. Układ alfabetyczny -  do wglądu 
w Czytelni Bibliograficznej WiMBP w Bydgoszczy.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy -  zestaw chronologicznie 
ułożonych i opracowanych wycinków prasowych -  do wglądu w Czytelni Bibliograficz
nej WiMBP w Bydgoszczy.

CIECHANÓW
Bibliografia Województwa Ciechanowskiego (oprać. Barbara Bielasta; Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. -  Ciechanów: WBP, 
1993. -  24 cm. Nakład 250+20 egz.
[T .l]: 1975-1979. -  1993. -  161 s.,
[T.2]: 1980-1985. -  1993. -  261 s.,
[Т З ]: 1986-1990. -  1996. -  293 s.
Pozycje wymienione ukazały się drukiem, w oprawie broszurowej.

CZĘSTOCHOWA
Bibliografia województwa częstochowskiego : IV 1975 -  X II1977/ red. Waldemar Ty- 
ras. -  Częstochowa : WiMBP, 1979 -  96 s . ; 25 cm Egz. 400 -  (орг. tekt. miękka) 
Bibliografia województwa częstochowskiego: 1975-1980 ( red. Waldemar Tyras. -  Czę
stochowa : WiMBP, 1983 -1 4 7  s . ; 25 cm Egz. 400 -  (opr. tekt. miękka)
Bibliografia województwa częstochowskiego : 1981-1983 /Dział Informacyjno Biblio
graficzny pod red. Waldemara Tyrasa. -  Częstochowa : WiMBP, 1986 -1 4 5  s . ; 25 cm 
Egz. 400 -  (opr. tekt. miękka)
Bibliografia województwa częstochowskiego ; 1984-1986 /Dział Informacyjno Biblio
graficzny pod red. Waldemara Tyrasa. -  Częstochowa : WiMBP, 1988 -  100 s . ; 25 cm 
Egz. 400 -  (opr. tekt. miękka)
Bibliografia województwa częstochowskiego : 1987-1989 /oprać. Aleksandra Kamiń
ska -  Częstochowa : WiMBP, 1993 -  174 s . ; 24 cm Egz. 400 -  (opr. tekt. miękka)

GDAŃSK
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za r. 1973 / oprać. Maria Kucharska, Marta Po
śpiech, Krystyna Redman; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku: Zakład Na
rodowy im.Ossolińskich, 1977. -  XX, 292 s.; 24 cm. Nakład 550 egz.
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za r. 1974 / oprać. Maria Kucharska, Marta Po
śpiech, Krystyna Redman; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku: Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich, 1977. -  XIX, 295 s.; 24 cm. Nakład 1000 egz.

 ̂Kontynuacja bibliografii bieżącej województwa bydgoskiego. Materiał został poszerzony o da
ne z terenu caiego województwa kujawsko-pomorskiego. Bibliografia jest opracovyywana wspólnie 
z Wdewódzką Biblioteką Publiczną i Książnicą Miejską im. M. Kopernika w Toruniu.

^Bibliografia obejmuje wyłącznie druki zwarte, które ukazały się latach 1945-1975 i są związane 
z regionem (dawne woj. bydgoslde, toruńskie i włocławskie). Będzie to bibliografia adnotowana. Za
wiera ponad 2000 poz.



Bibliografia Pomorza Gdańskiego za r. 1975 /oprać. Maria Kucharska, Marta Po
śpiech, Krystyna Redman; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku: Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich, 1986. -  XVII, 285 s.; 24 cm. Nakład 600 egz.
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za r. 1976-1977 /oprać. Marta Pośpiech; Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna w Gdańsku: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. -  XXI- 
II, 347 s.; 24 cm. Nakład 500 egz.
Bibliografia Pomorza Gdańskiego za r. 1978-79 /oprać. Ewa Bomerska, Henryk Jan
kowski, Bożena Serej; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku: Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich, 1996. -  XXVIII, 479 s.; 24 cm. Nakład 350 egz.

KATOWICE
Bibliografia Śląska 1975. /oprać, zespół pod kier. Anny Radziszewskiej. Kraków: 
PWN, 1980. XIX, nlb.l, 354 s. (Śląski Instytut Naukowy. Biblioteka Śląska). -  780 egz. 
Bibliografia Śląską 1976. /oprać, zespół pod kier. Teresy Bątkiewicz. Kraków: PWN,
1982. XX, 368 s. (Śląski Instytut Naukowy. Biblioteka Śląska). -  680 egz.
Bibliografia Śląska 1977. /oprąc. zespół pod kier. Anny Radziszewskiej. Kraków 
PWN, 1983. XXI, nlb.l, 375 s. (Śląski Instytut Naukowy. Biblioteka Śląska). -  680 egz 
Bibliografia Śląska 1978. /oprać, zespół pod kier. Anny Radziszewskiej. Kraków 
PWN, 1985. ^pi, 382 s. (Śląski Instytut Naukowy. Biblioteka Śląska). -  430 egz. 
Bibliografia Śląska 1979. /oprać, zespół pod kier. Anny Radziszewskiej. Kraków 
PWN, 1990. XIX, 339 s. (Śląski Instytut Naukowy. Biblioteka Śląska). -  730 egz. 
Bibliografia Śląska 1980. /oprać, zespół pod Ider. Anny Radziszewskiej. Kraków 
PWN, 1991. XVIII, 328 s. (Śląski Instytut Naukowy. Biblioteka Śląska). -  730 egz. 
Bibliografia Śląska 1982 /oprać, zespół pod red. Teresy Butkiewicz. Katowice : Wyd. 
„Awpopl”, Kraków: PWN, 1994. XVII, 282 s. (BibUoteka Śląska). -  500 egz. 
Bibliografia Śląska 1981 / oprać, zespół pod red. Anny Radziszewskiej; opisy: Teresa 
Bątkiewicz, Elżbieta Jastrzębska i tn. -  Katowice: „Śląsk”, 1994. -  XVII, 304 s. -  Bi
blioteka Śląska, nakład 500 egz.
Bibliografia Śląska 1983 / oprać, zespół pod red. Teresy Bątkiewicz; opisy: Elżbieta 
Ciempka, Barbara Maresz i in .- Katowice: Wyd. „Awapol”, 1994. -  XVIII, 351 s. -  Bi
blioteka Śląska, nakład 500 egz.
Bibliografia Śląska 1984 / oprać, zespół pod red. Teresy Bątkiewicz; opisy: Elżbieta 
Ciempka, Magdalena Kubista i in. -  Katowice: „Śląsk”, 1994. -  XVII, 359 s. -  Biblio
teka Śląska, nakład 500 egz.

KIELCE7
Bibliografia Kielecczyzny 1945-1964 /Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach; 
oprać. Regina Stupakowa; red. Stanisław Ostrowski. -  Kielce: WBP, 1979. -  408 s.; 29 
cm. Nakład 800 egz. Oprawa broszurowa.
Bibliografia Województwa Kieleckiego za 1981 r. /Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 
Wojewódzka BiHioteka Publiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskie
go w Kielcach; oprać. Ludmiła Kowalczyk-Mroczkowska; red. Zenon Guidon, Maciej 
Kowalczewski, Zbigniew Rubinowski. -1981. - >  Kielce: KTN, WBP, WSP, 1985. -  23 
cm. Niereg. Oprawa broszurowa.
Bibliografia Województwa Kieleckiego 1982-1983 /Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny; oprać. Elżbieta Stec (na podstawie 
materiałów zestawionych przez Ludmiłę Kowalczyk-Mroczkowską). -  1981. -  Kielce: 
WBP, 1994 > . -  23 cm*
Bibliografia Województwa Kieleckiego 1984-1985 /Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny; oprać. Elżbieta Stec -1981. -  Kielce: 
WBP, 1998 > . -  23 cm.

W przygotowaniu rocznik 1986-1987.



KOSZALIN
-  Bibliografia Pomorza Zachodniego: piśmiennictwo krajowe za r. 1996 / oprać. Teresa 

Matejko; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koszalinie. Koszalin 1997 -  375 s.; 29 
cm. -  indeks alf. i przedm. -  Zawiera 5527 opisów^.

-  Bibliografia literatury dotyczącej województwa koszalińskiego i słupskiego 1.VII.96 -  
30.VI.97. /oprać. Teresa Matejko; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koszalinie. 
„Rocznik Koszaliński” -  Nr 27 (1997), s.269-290. Zawiera 444 opisy. Nakład 200 egz.^

-  Bibliografia literatury dotyczącej województwa koszalińskiego i słupskiego 1.VII.97 -
30.VI.98. /oprać. Teresa Matejko; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Koszalinie. 
„Rocznik Koszaliński” -  Nr 28 (1998), Zawiera 467 opisy. Nakład 200 egz. /w druku/^

-  Literatura regionalna dotycząca województwa koszalińskiego; druki zwarte, czasopi
sma i artykuły z prasy (poza dziennikami), dokumenty życia społecznego wydane w II 
kwartale 1988 r. oraz uzupełnienia: zestaw XIX /oprać. Teresa Matejko. -  Koszalin: 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dział Bibliografii Regionalnej, 1988. -  31 s.; 21 cm. 
Zawiera 390 opisów. Nakład 60 egzM

Pomorzana w bibliotekach województwa koszalińskiego i słupskiego, /oprać. Jan Jurczak, 
Teresa Matejko/. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Lelewela w Koszali
nie. Koszalin 1989 WiMBP. T. 1 Druki zwarte do 1944,1989 414 s.
Pomorzana w bibliotekach województwa koszalińskiego i słupskiego, /oprać. Jan Jurczak, 
Teresa Matejko/. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Lelewela w Koszali
nie. Koszalin 1993 WiMBP T 2 Druki zwarte do 1945-1980,651 s.
Pomorzana w bibliotekach województwa koszalińskiego i słupskiego, /oprać. Jan Jurczak, 
Teresa Matejko/. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Lelewela w Koszali
nie. Koszalin 1993 WiMBP. T. 3 Czasopisma do 1992 r. 152 s.

KRAKÓW
-  Bieńkowska Teresa, Vogel Zdzisława: Książki

o Krakowie: wybór z lat 1945-1969 Kraków :
MBP w Krakowie, 1971 -  307 s. -  Indeks, nakł.
640 egz.

-  Bieńkowska Teresa, Zdzisława Vogel : Książki
o Krakowie : wybór z lat 1945-1971- Kraków :
MBP w Krakowie, 1972-VIII, 316 s. -  Indeks -  
Nakł. 1032 egz.

-  Bibliografia Krakowa : 1970 / oprać. Teresa Bień
kowska, Zdzisława Vogel. -  Kraków: MBP w Kra
kowie, 1973 -  339 s. -  Indeks. -  nakl. 500 egz.

-  Bibliografia Krakowa : 1971 / oprać. Zdzisława 
Vogel. -  Kraków : MBP w Krakowie, 1975- XX 
-  317 s. -  Indeks. -  nakł. 530 egz.

-  Bibliografia Krakowa : 1972 / oprac.Teresa 
Bieńkowska, Zdzisława Vogel. -  Kraków: MBP 
w Krakowie, 1977- IX -  482 s. -  Indeks. -  nakł.
400 egz.

-  Bibliografia Krakowa : 1973 / oprać. Teresa 
Bieńkowska, Zdzisława Vogel. -  Kraków: MBP 
w Krakowie, 1979- IX -  285 s. -  Indeks. -  nakł.
400 egz.

 ̂Wydruk komputerowy, także w twardej oprawie oraz na dyskietce.
 ̂Roczna bibliografia załącznikowa zamieszczana w „Roczniku Koszalińskim” Nr 27 (1997) oraz

na dyskietce. 10® Wydruk komputerowy.
Kwartalna bibliografia w formie broszuiy.



Bibliografia Krakowa: 1974 /  oprać. Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel. -  Kraków: 
MBP w Krakowie, 1980- XVIII -  295 s. -  Indeks. -  nakl. 500 egz.
Bibliografia Krakowa województwa miejskiego krakowskiego : 1975 /  oprać. Teresa 
Bieńkowska, Zdzisława Vogel. -  Kraków : MBP w Krakowie, 1982- XVIII -  363 s. -  
Indeks. -  nakł. 400 egz.
Bibliografia Krakowa województwa miejskiego krakowskiego : 1976 / oprać. Teresa 
Bieńkowska,Halina Fleszar. -  Kraków: MBP w Krakowie, 1985- XX -  479 s. -  Indeks. -  
naki. 400 egz.
Bibliografia Krakowa województwa miejskiego krakowskiego : 1977 /  oprać. Teresa 
Bieńkowska, Halina Fleszar, Zdzisława Vogel. -  Kraków : MBP w Krakowie, 1990- 
XVIII -  453 s. -  Indeks. -  nakł. 250 egz.
Kraków : przegląd wybranych opracowań z lat 1900-1939 oprać. Teresa Bieńkowska : 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Dział Informacyjno-Bibliograficzny. Kraków : 
WBP w Krakowie, 1993 -  74 s. -  Indeks -  nakł. 450 egz.
Bibliografia cracovianów z lat 1976-1977 / Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel/ Kro
nika Krakowa (R. 3-4) : 1976-1977,1981 s. 400-404
Bibliografia cracovianów 1978 /  Teresa Bieńkowska, Zdzisława Vogel/ Kronika Krako
wa (R.5) : 1978, 1984 s. 284 -  288
Książki o Krakowie wydane w 1980 r. /  Zdzisława Vogel/ Biuletyn Informacyjno-In- 
strukcyjny, 1981 nr 4 /128 s. 43-52
Książki o Krakowie wydane w 1980 r.(uzupełnienia) / Zdzisława WogdJ Biuletyn Infor- 
macyjno-Instrukcyjny, 1982 nr 2-3 /130-131 s. 67-70
Książki o Krakowie wydane w 1981-1985 r. /  Zdzisława Vogel/ Biuletyn Informacyjno- 
Instrukcyjny, 1987 nr 4 /152 s. 59-64
Książki o foakowie wydane w 1986 r. (wybór) /  Zdzisława Vogel/ Biuletyn Informacyj- 
no-Instrukcyjny, 1988 nr 2 /154 s. 55-58
Książki o Krakowie wydane w 1987 r. (wybór) / Zdzisława Vogel/ Biuletyn Informacyj- 
no-Instrukcyjny, 1988 nr 3 /155 s. 69-72
Książki o Krakowie wydane w 1988-1989 r. (wybór) / Elżbieta Mitka, Teresa Bieńkow
ska, Zdzisława Vogel/ Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny, 1990 nr 2 /162 s. 57-72 
Książki o Krakowie wydane w 1990 r. (wybór) / Elżbieta Mitka / Biuletyn Informacyj
no-Instrukcyjny, 1991 nr 3 /167 s. 61-70
Książki o Krakowie wydane w 1991 r. (wybór) / Elżbieta Romanowska/ Biuletyn Infor- 
macyjno-Instrukcyjny, 1992 nr 2 /170 s. 29-38
Książki o Krakowie wydane w 1992 r. (wybór) / Elżbieta Romanowska/ Biuletyn Infor
macyjno-Instrukcyjny, 1993 nr 4 /176 s. 39-46
Książki o Krakowie wydane w 1993 r. (wybór) / Elżbieta Romanowska/ Biuletyn Infor
macyjno-Instrukcyjny, 1995 nr 2 /182 s. 43-57
KsiąŚd o Krakowie wydane w 1998 r. (wybór) /oprać. Elżbieta Romanowska/. Kraków
1999, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie s. 83.
ICsiążki o Krakowie wydane w 1999 (wybór) /oprać. Elżbieta Romanowska /. Kraków
2000, Wojewódzka Biblioteka Publiczna s. 107.

Dane o komputerowych bazach bibliograficznych
Pisarze Krakowa (BIBLO) -  bibliografia podmiotowo-przedmiotowa pisarze krakow
skiego środowiska literacłdego. Baza powstała w oparciu o materiafy zgromadzone 
w kartotekach regionalnych Działu i uzupełniana na bieżąco -  obecnie zawiera ok. 
15 400 rekordów.
Bieżąca bibliografia Krakowa i województwa krakowskiego (R.) -  zawiera opisy arty
kułów z prasy codziennej, lokalnej i ogólnopolskiej. Bazy roczne założone od sierpnia 
1995 r. -  uzupełniane na bieżąco, zawierają ogółem ok. 19 400 rekordów.
Książki o Krakowie (KRAK) -  bieżąca bibliografia Krakowa i woj. krakowskiego, za
wiera opisy wydawnictw zwartych. Zwożona w 1995 r., uzupełniana na bieżąco, zawie
ra ok. 750 rekordów.



LEGNICA
Stan środowiska w województwie legnickim: bibliografia w wyborze za lata 1972-1993. 
Legnica: WBP, 1994.- 36 s. Oprawa broszurowa. Nakład 500 egz.
Bibliografia satyry 1977-1995 (wybór). Legnica: WBP, 1996. -  33 s. (uwzględnia legnic
ki Satyrykon). Oprawa broszurowa. Nakład 50 egz.
Bibliografia prac Tadeusza Gumińskiego. Legnica; WBP, 1996. -1 9  s. Oprawa broszu
rowa. Nakład 20 egz.

LUBLIN
Bibliografia Lubelszczyzny: 1944-1964. Cz. 1 (pod red. Wiesławy Baszyńskiej); Woje
wódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Lopacińskiego w Lublinie -  Lublin; WBP, 
1967 -  332, (1) s.; 24 cm. Nakład 1000 egz. Oprawa brosz.
Bibliografia Lubelszczyzny: 1944-1964 Cz. 2 (pod red. Wiesławy B as^ sk iej); Woje
wódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Lopacińskiego w Lublinie -  Lublin; WBP, 
1967 -  248, (1) s.; 24 cm. Nakład 1000 egz. Oprawa brosz.
Bibliografia Lubelszc^zny: 1965-1970 (pod red. Wiesławy Baszyńskiej); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Lopacińskiego w Lublinie -  Lublin; WBP, 1982 -  
544, s.; 24 cm. Nakład 900 egz. Oprawa brosz.
Bibliografia Lubelszczyzny: 1971-1975 (pod red. Wiesławy Baszyńskiej); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Hieronima Lopacińskiego w Lublinie; (przy współudziale 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Zamościu) -  Lublin; WBP, 1994 -  483, (1) s.; 24 cm. Nakład 800 egz. 
Oprawa brosz.
Bibliografia Lubelszczyzny: 1976-1980 (w kartotece)
Bibliografia Lubelszczyzny: 1981-1985 (w kartotece)
Bibliografia Lubelszczyzny: 1986-1990 (w kartotece)
Bibliografia Lubelszczyzny: 1991-1995 (w kartotece)
Bibliografia Lubelszczyzny: 1996-1997 (w kartotece)
Bibliografia Lubelszczyzny: 1998 kartoteka i na nośnikach magnetycznych

ŁÓDŹ
Bibliografia Łodzi i województwa łódzkiego: r. 1971 /[bibliografię przygotowano 
w Dziale Informacji i Bibliografii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego; 
tom oprać, zespół w składzie: Krystyna Mierzwińska, Zofia Napieraj, Danuta Bień
kowska; red. tomu Andrzej Gawroński, Roman Kaczmarek]. -  Łódź: MBP, 1978. -  
XIV, [2], 212 s . ; 24 cm. -  Nakł. 500 egz. Oprawa broszurowa.
Bibliografia Łodzi i województwa łódzkiego: r. 1972 /[bibliografię przygotowano 
w Dziale Informacji i BibHografii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego; 
tom oprać. Roman Kaczmarek, Andrzej Gawroński, Kiystyna Mierzwińska, Małgo
rzata Basińska; Indeksy oprać. Krystyna Mierzwińska, Andrzej Gawroński, Krystyna 
Balcerowska]. -  Łódź; MBP, 1976. -  XVIII, 216 s . ; 24 cm. -  Indeksy. -  NaW. 500 egz. 
Oprawa broszurowa.
Bibliografia Łodzi i województwa łódzkiego: r. 1973 /[bibliografię przygotowano 
w Dziale Informacji i Bibliografii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego; 
tom oprać, zespół w składzie: Danuta Bieńkowska, Krystyna Mierzwińska, Zofia Na
pieraj; red. tomu Andrzej Gawroński]. -  Łódź: MBP, 1983. -  XVI, [2], 420, [2] s . ; 24 
cm. -  Nakł. 300 egz. Oprawa broszurowa.
Bibliografia Łodzi i województwa łódzkiego: r. 1974 /[bibliografię przygotowano 
w Dziale Informacji i Bibliografii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego; 
tom oprać, zespół w składzie: Małgorzata Basińska, Jolanta Dominikowska, Maria La
lek; red. tomu Andrzej Gawroński]. -  Łódź: MBP, 1988. -  XX, 388 s . ; 24 cm. -  Nakł. 
250 egz. Oprawa broszurowa.
Bibliografia Łodzi i województwa łódzkiego: r. 1981 /jbibliografię przygotowano 
w Dziale Informacji i Bibliografii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej



im. J. PUsudskiego; tom oprać, zespół w składzie: Jolanta Dominikowska, Maria La
lek, Danuta Nahoma-Golczyk, Ewa Wypych; red. tomu Andrzej Gawroński]. -  Łódź: 
WiMBP, 1994. -  495 s . ; 24 cm. -  Nakl. 155 egz. Oprawa broszurowa.

NOWY SĄCZ
Bibliografia województwa nowosądeckiego 1982 /oprać. M.Kietlińska-Kamińska, 
J.Kosecka, L.Krzeszowska; Wojewódzka Biblioteka Publiczna. -  Nowy Sącz: WNBP, 
1991. -  181 s.; 21 cm.

OLSZTYN
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie dziesięciolecia 1945-1955 /  oprać. Emilia Suker- 
towa-Biedrawina ; Stacja Naukowa Polskiego Towar;^stwa Historycznego (Instytut 
Mazurski) w Olsztynie -  Olsztyn : SNPTH, 1960 (OLSZT. : O. Z. Graf.) -  122 s . ; 23 
cm. -  Odbitka z „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. Nakł.: 400 egz.
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956 -  1960 /oprać. Emilia Sukertowa-Bie- 
drawina ; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) 
w Olsztynie -  Olsztyn : SNPTH, 1964 (s .l.: s.n .) -  23 cm. -  Odbitka z „ Komunikatów 
Mazursko-Warmińskich”. Nakł.: brak danych
Bibliografia Warmii i Mazur za r. 1961 / (oprać. Tamara Wajsbrot); Wojewódzka i Miej
ska Biblioteka Publiczna w Olsztynie -  Olsztyn : wyd. пай. Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej Wydziału Kultury, 1964 (O lszt.: O.Z Graf.) -  83, (1). s; 23 cm. Nakł. 
350 egz.
Bibliografia Warmii i Mazur 1962-1964 / (oprac.Tamara Wajsbrot) ; Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.- Olsztyn : WiMBP, 1969 (Olszt. : Olszt. 
Zakł. Graf.) -  227, (1) s ; 23 cm. Nakł. 500 egz.
Bibliografia Warmii i Mazur 1965-1967 / (oprać. Stefania Anculewicz ) ; Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna. Dział Informacyjno-Bibliograficzny w Olsztynie -  Olsztyn: 
WBP, 1989 (O lszt.: Olszt. Zakł.Graf. im. Seweryna Pieniężnego ). -  344,(1) s. ;23 cm. 
Nakł. 500 egz.
Bibliografia Warmii i Mazur 1968-1970 / (oprać. Stefania Anculewicz) ; Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna. Dział Informacyjno -  Bibliograficzny w Olsztynie. -  Olsztyn : 
WBP, 1992 (Olszt. Zakł. Poligr. „Spręcograf” ) -  438,(2) s . ; 23 cm. Nakł. 300 egz. 
Bibliografia Warmii i Mazur za r. 1974 / (oprać. Tamara Wajsbrot) ; przy współpr. Elż
biety Miłosławskiej); Wojewódzka Biblioteka Publiczna. -  Olsztyn : WBP, 1976 (Olszt. 
; Olszt.Zakł. Graf. im. S. Pieniężnego). -  315 s . ; 23 cm. Nakł. 800 egz.
Bibliografia Mazur i Warmii za r. 1975 (oprać. Tamara Wajsbrot; przy współpr. Boże
ny Wasilewskiej) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny 
w Olsztynie. Olsztyn : WBP,1979 (Olszt. ; Olszt. Zakł. Graf. im. S. Pieniężnego) -  
223(1) s . ; 23 cm. Nakł. 600 egz.
Bibliografia Mazur i Warmii za r. 1976 /(oprać, i red. Tamara Wajsbrot; przy wspłpr. 
Barbary Chelt (ART), Jerzego Minakowskiego (OBN), Krystyny Zgórskiej (PBW); 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie) 
WBP (Biskupiec Rzesz. Zakł. Graf. WZSR) -  369 s.; 20 cm. -  Mała poligrafia. Nakł. 
500 egz.
Bibliografia Warmii i Mazur za r. 1977 / (oprac.Bożena Wasilewska) ; Wojewódzka Bi
blioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. D zi^ Informacyj- 
no-Bibliograficzny-Olsztyn; WBP, 1987. (O lszt.: Pracownia Poligraficzna Ośrodka Ba
dań Naukowych) -  425 s.; 22 cm. Mała poligrafia. Nakł. 500 egz.
Bibliografia Warmii i Mazur za r. 1978/ (oprać. Bożena Wasilewska); Wojewódzka Bi
blioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie.- Olsztyn : WBP, 
1988 (Lidzbark Warm. Spółdz. Pracy „Poligrafia”.) -  217, (7) s ; 24 cm. Nakł. 500 egz.



-  Bibliografia Warmii i Mazur 1979/ (oprać. Bożena Wasilewska) ; Wojewódzka Biblio
teka Ribliczna w Olsztynie. Dział Informacyjno-Bibliograficzny w Olsztyn -  WBP, 
1989 (Lidzbark Warm. Spól.Pracy „Poligrafia”). -175,(1) s. ;24 cm. Nakł. 500 egz.

-  Bibliografia Warmii i Mazur 1980-1981 / (oprać. Bożena Wasilewska; Wojewódzka Bi
blioteka Publiczna w Olsztynie. Dział Informacyjno -  Bibliograficzny -  Olsztyn : WBP, 
1992 (Olszt. Prac. Poligr. OBN) -  250, (1) s . ; 24 cm. Nakł. 500 egz.

-  Bibliografia Warmii i Mazur 1982-1983 /  (oprać. Bożena Wasilewska) ; Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna. -  Olsztyn ; WBP, 1993 (Olszt. Wyd. „Dekora”). -  240 s . ; 24 cm. 
Nakł. 350 egz.

-  Bibliografia Warmii i Mazur 1984-1985/ (oprać. Bożena Wasilewska, Anna Wysocka, 
Irena Walczak) ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna -  Olsztyn WBP, 1994 (Olszt. Wy- 
dawn. -  Drukarnia „Dekora”) -  285, (3) s. 24. Nakł. 350 egz.

-  Bibliografia Warmii i Mazur 1986-1987 / (oprać. Stefania Anculewicz); Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. -  Olsztyn : WBP, 
1996 (Olszt: Oficyna Wydawn. ART-Kortowo) -  333 s. 24 cm. Nakł. 350 egz.

-  Bibliografia Warmii i Mazur 1988-1989 / oprać. Bożena Wasilewska, Anna Wysocka) ; 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emiliii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. -  
Olsztyn: WBP 1997 -  275, [2] s . ; 23 cm. Nakł. 350 egz.

-  Bibliografia Warmii i Mazur 1990-1991 /oprać. Bożena Wasilewska, Anna Wysocka) ; 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emiliii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. -  
Olsztyn: WBP 1998 -  275 s . ; 24 cm.

-  Bibliografia Warmii i Mazur 1992-1993 / oprać. Bożena Wasilewska, Anna Wysocka) ; 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emiliii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. -  
Olsztyn: WBP 1999 -  293, [3] s . ; 23 cm.

OPOLE

-  Bibliografia Województwa Opolskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. E. Smółki w Opolu; [pod red. Mieczysława Fabera]. -  [T l] (1980). Opole: WBP,
1983. -  459 s.

-  Bibliografia Województwa Opolskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. E. Smółki w Opolu; [pod red. Mieczysława Fabera]. -  [T.2] (1981). Opole: WBP, 
1985. -  498 s.

-  Bibliografia Województwa Opolskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. E. Smółki w Opolu; [pod red. Hanny Jamry]. -  [T.3] (1982). Opole: WBP, 1989. -  
474 s.

-  Bibliografia Województwa Opolskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. E. Smółki w Opolu; [pod red. Hanny Jamry]. -  [T.4] (1983). Opole: WBP, 1990. -  
546 s.

-  Bibliografia Województwa Opolskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna
im. E. Smółki w Opolu; [pod red. Hanny Jamry]. -  [T.5] (1984). Opole: WBP, 1992. -  
584 s.

-  Bibliografia Województwa Opolskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smół
ki w Opolu; [pod red. Hanny Jam^]. -  [T.6] (1985). Opole: WBP, 1993. -  400 s.

-  Bibliografia Województwa Opolskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smół
ki w Opolu; [pod red. Hanny Jamry]. -  [T.7] (1986). Opole: WBP, 1995. -1 7 2  s.

OSrTRCa:^KAi2

-  Bibliografia Ostrołęki /oprać. Elżbieta Zielińska -  Warszawa: Wydaw. Geologiczne, 
1988. -  180 s. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ostrołęce.

-  Bibliografia województwa ostrołęckiego za lata 1975-1985 /oprać. Janina Jakubiak. -  
Ostrołęka: Wojewódzka Biblioteka Publiczna., 1990. -  2 cz.; 432 s.

12 z uwagi na trudności wydawnicze publikowanie bibliografii regionalnej nie jest kontynuowane. 
Materia! bibliograficzny dotyczący regionu gromadzony jest na bieżąco w kartotekach bibliografiranych.



HOTRKÓWTOYBUNALSHl^

-  Befchatowski Okręg Przemysłowy i kultura województwa piotrkowskiego na łamach 
prasy w latacli 1975-1989: wybór bibliograficzny/ oprać. Maria Zabieglik. -  Piotrków 
Tiyb.: Wojewodzka Biblioteka Publiczna, 1981. -  21 s.; Oprawa broszurowa. Nakład 
150 egz.

-  Biblioteki publiczne województwa piotrkowskiego na łamach prasy w latach 1975-1995 
/oprać. Joanna Bakowska. -  Piotrków Tryb.: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 
1995. -  33 s. Oprawa broszurowa. Nakład 200 egz.

PŁOCK
-  Bibliografia województwa płockiego (za okres 1.01. -  30.06.1991 r.). „Notatki Płockie” 

1991, nr 4/149 s. 41-62.
-  Bibliografia województwa płockiego (za okres 1.01. -  30.06.1997 r.). „Notatki Płockie” 

1998 nr 1/174 s. 62-72

POZNAŃ
Bibli(^afia regionalna w pełnym zakresie tematycznym

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1980: bibliografia województw konińskie
go, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Po
znaniu. -  Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. -  297 s. Na
kład 1200 egz.; oprawa twarda.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1981: bibliografia województw konińskie
go, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Po
znaniu. -  Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. -  327 s. Na
kład 1050 egz.; oprawa twarda.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1982: bibliografia województw konińskie
go, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Po
znaniu. -  Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. -  360 s. Na
kład 935 egz.; oprawa twarda.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1983: bibliografia województw konińskie
go, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Po
znaniu. -  Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994. -  436 s. Na
kład 935 egz.; oprawa twarda.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1984: bibliografia województw konińskie
go, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Po
znaniu. -  Poznań: Wydaw.WBP, 1995. -  376 s. Nakład 735 egz.; oprawa twarda.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1985: bibliografia województw konińskie
go, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego /Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Po
znaniu. -  Poznań: Wydaw.WBP, 1997. -  364 s. Nakład 635 egz.; oprawa twarda.

13 w  1986 r. Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim Materia
ły do bibliografii dziejów ziemi regionu piotrkowskiego, opracowane m.in. na podstawie kartoteki re
gionalnej WBP przez Stefana Fijałkowskiego i Tadeusza Nowakowskiego.

WBP w Piotrkowie Tryb. planowała wydanie Bibliografii województwa piotrkowskiego za 1997 r. 
a także za 1998 r. Zamierzano również wydanie dwóch bibliografii Betehatowskiego Okręgu Przemy
słowego, a mianowicie:

-  Bełchatowski Okręg Przemysłowy w czasopiśmiennictwie polskim w latach 1981-1985 /oprać. 
Renata Trojanowska. Łódź: UŁ, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1990 r. Praca 
w rękopisie, napisana pod kierunkiem mgr Małgorzaty Mozer.

-  Bełchatowski Okręg Przemysłowy w czasopiśmiennictwie polskim w latach 1986-1990 /oprać. 
Renata Trojanowska. Łódź: UŁ, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, 1991 r. Praca 
w rękopisie, napisana pod kierunkiem mgr Małgorzaty Mozer.
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-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1986- 
1987: bibliografia województw konińskiego, le
szczyńskiego, pilskiego i poznańskiego /Woje
wódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. -  Po
znań: Wydaw. WBP -  w przygotowaniu. Plano
wany r. wydania 1999.; oprawa twarda.

-  Bibliografie opracowane przez Bibliotekę Uni
wersytecką w Poznaniu -  finansowanie edycji lub 
wydanie Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Po
znaniu.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1969 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rjznaniu. -  
Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1985. -  181 s. Nakiad 1200 egz.; opra
wa twarda.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1970 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. -  
Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1988. -1 8 8  s. Nakład 1060 egz.; opra
wa twarda.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1971 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. -  
Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1992. -1 4 3  s. Nakład 935 egz.; oprawa 
twarda.

-  Bibliografia regionalna Wielkopolski [za r.] 1972 Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Poznaniu. -  Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996. -  320 s. 
Nakład 600 egz.; oprawa twarda.

Bibliografie regionalne w wybranym zakresie tematycznym lub formalnym

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE: poradnik bibliograficzny /oprać. Re
nata Schroder. -  Poznań: Wojewodzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu, 1988. -  38 s. Na
kład 400 egz.; oprawa broszurowa.
POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919; bibliografia w wyborze /oprać. Beata No
wak; wstęp i konsultacja Marek Rezler. -  Poznań: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu
bliczna w Poznaniu, 1988. -1 0 6  s. Nakład 800 egz.; oprawa broszurowa. 
WIELKOPOLSKA I WIELKOPOLANIE w latach 1939-1945: bibliografia w wyborze 
/oprać. Beata Nowak; wstęp i konsultacja Marek Rezler. -  Poznań: Wojewódzka Bibliote
ka Publiczna w Poznaniu, 1989. -  214 s. Nakład 800 egz.; oprawa broszurowa. 
WIELKOPOLSKA. 14 Dziedzictwo przeszłości: bibliografia w wyborze /oprać. Beata No
wak; wstęp Marek Rezler. -  Poznań:

Cz. 1. Dzieje -przyroda -zabytki. -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 1992. -  220 s. 
Nakład 600 egz.; oprawa broszurowa.
Cz. 2. Nauka -  oświata -  kultura. -  Wydaw. WBP, 1996. -  294 s. Nakład 600 egz.; opra
wa broszurowa.

WIOSNA LUDÓW W WIELKOPOLSCE 1848 r.: bibliografia w wyborze /oprać. Beata 
Nowak; wstęp Marek Rezler; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu. -  Poznań: 
Wydaw. WBP, 1997. -  50 s. Nakład 600 egz.; oprawa broszurowa.
PRZEGLĄD NOWOŚCI REGIONALNYCH /oprać. Beata Nowak. -  „Poradnik Biblio- 
graficzno-Metodyczny”

Rejestr pozycji zwartych dot. Wielkopolski od 1945 r. W planach Cz. 3: Zagadnienia społecz
ne, polityczne i gospodarcze oraz uzupełnienia do cz. 1 i 2. Orientaqjna data wydania 2000 r.

Bibliografia adnotowana. Cztery numeiy czasopisma wydawanego przez WBP zawierają 
omówienie ok. 100 poz. regionalnych w ciągu roku.



w  2000 г. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
zapoczątkowała wydawanie bibliografii wyboru książek o Wielkopolsce. Wydana w 2000 r. 
bibliografia „Książki o Wielkopolsce wydane w 1999 r.”i6 stanowi wybór publikacji doty
czących w treści województwa wielkopolskiego w pełnym zakresie tematycznym.

Bibliografia zawiera opracowania naukowe, popularnonaukowe i publicystyczne, wy
brane utwory literatury pięknej oraz niektóre dokumenty życia społecznego o istotnej war
tości informacyjnej. Uwzględniono także fragmenty książek w części poświęconych Wiel
kopolsce [rozdziały, artykuły, rozprawy], publikacje na temat osób związanych z regionem 
oraz recenzje wybranych pozycji.

RADOM

-  Kaczmarska Maria: Bibliografia Ziemi Radomskiej 1945-1964. -  Radom: Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna. 1983. -  164 s. Nakład 500 egz. Oprawa broszurowa.

-  Kaczmarska Maria: Bibliografia Ziemi Radomskiej 1965-1975. -  Radom: Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna. 1986. -  237 s. Nakład 400 egz. Oprawa broszurowa.

-  Bibliografia województwa radomskiego za lata 1975-1995: w wyborze /oprać. Maria 
Kaczmarska, Ewa Ukleja. -  Radom: Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 1995. -  79 s. 
Nakład 200 egz. Oprawa broszurowa.

-  Bibliografia województwa radomskiego za lata 1991-1992 /zebr. i red. Zbigniew Balce- 
rowski, Maria Kaczmarska, Ewa Ukleja.- Radom: Radomskie Towarzystwo Naukowe, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. 1997. -  356 s. Nakład 150 egz. Oprawa broszurowa.

-  Bibliografia województwa radomskiego 1993 [zebr. i red. Maria Kaczmarska, Dorota 
Prawda, Ewa Ukleja] -  Radom; Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radomskie Towa
rzystwo Naukowe, 1988. -1 9 3  s.

RZESZÓW17

-  Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944-1963 : (druki zwarte) / Wojewódzka i Miejska Bi
blioteka Publiczna w Rzeszowie; oprać. Aleksandra Misiowa -  Rzeszów WiMBP, 1964 
(Rzesz. Zakł. Graficzne) -  61,(1) s . : 25 cm. Egz. 1000

-  Rzeszowszczyzna w prozie XX-lecia 1944-1963: poradnik bibliograficzny / Wojewódz
ka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie ; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów: 
WiMBP, 1966 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  63 s . : 22 cm. Egz. 800

-  Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944-1963: (artykuły z czasopism) / Wojewódzka i Miej
ska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WiMBP, 
1968 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XVII (1), 304 s . : 26 cm. Egz. 1000

-  Bibliografia Rzeszowszczyzny 1964 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WiMBP, 1968 (Rzesz. Zakł. Gra
ficzne) -  XIII (1), 74, (1) s . : 26 cm. Egz. 1000

-  Bibliografia Rzeszowszczyzny 1965 /  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WiMBP, 1970 (Rzesz. Zakł. Gra
ficzne) -  XIII (1), 74, (1) s . : 26 cm. Egz. 1000

-  Bibliografia Rzeszowszczyzny 1966 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Bronisława Kurowska, Zofia Przywara -  Rzeszów WiMBP, 1971 
(Rzesz. Zakł. Graficzne) -  X, (1), 103, (1) s . : 26 cm. Egz. 1000

-  Bibliografia Rzeszowszczyzny 1967 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WiMBP, 1971 (Rzesz. Zakł. Gra
ficzne) -  X, (1), 118, (2) s . : 26 cm. Egz. 1000

Książki o Wielkopolsce wydane w 1999 r. (wybór). Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. 2000 s. 56.

Dalsze roczniki obejmują również województwa: krośnieńskie, przemyskie, rzeszowskie, 
tarnobrzeskie.



Bibliografia Rzeszowszczyzny 1968 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WiMBP, 1972 (Rzesz. Zakł. Gra
ficzne) -  X, (1), 142, (2) s . : 26 cm. Egz. 1000
Bibliografia Rzeszowszczyzny 1969 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WiMBP, 1973 (R^esz. Zakl. Gra
ficzne) -  XIV, (1), 142, (3) s . : 26 cm. Egz. 1000
Bibliografia Rzeszowszczyzny 1970 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WBP, 1976 (Rzesz. Zakł. Graficz
ne) -  XV, (1), 200, (2) s . : 26 cm. Egz.lOOO
Bibliografia Rzeszowszcjyzny 1971 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WBP, 1976 (Druk WBP) -  XIX, 
364 s . : 24 cm. Egz. 500
Bibliografia Rzeszowszczyzny 1972 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WBP, 1980 (Rzesz. Zakł. Graficz
ne) -  XI, (1), 193, (3) s . : 26 cm. Egz. 500
Bibliografia Rzeszowszczyzny 1973 / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów WBP, 1982 (Rzesz. Zakł. Graficz
ne) -  XIV, (1), 225, (3) s . : 26 cm. Egz. 500
Bibliografia Rzeszowszczyzny 1974 -  31 V 1975 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Rzeszowie,Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, 
WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, 1981 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XVI, 
(1), 289, (1) s . : 26 cm. Egz. 500
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego - 1  V I1975 -  31 X II1976 / W ojewó^ka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Prze
myślu, Tarnobrzegu ; oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, 
Rzeszów, Tarnobrzeg, 1981 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XVI, (1), 289, (1) s. : 26 cm. 
E p . 500
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1977 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; 
oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, 
1983 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XVI, (1), 226, (1) s . : 26 cm. Egz. 500 
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1978 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; 
oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg,
1985 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XVII, (1), 253, (1) s . : 26 cm. Egz. 500 
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1979 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; 
oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg,
1986 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XVII, (1), 277, (1) s . : 26 cm. Egz. 500 
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1980 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; 
oprać. Paulina Pasławska- Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, 
1988 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XVI, (1), 252, (1) s . : 26 cm. Egz. 500 
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1981 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; 
oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg,
1990 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XX, (1), 200, (1) s . : 26 cm. Egz. 500 
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1982 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; 
oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg,
1991 (Rzesz. Zakł. Graficzne) -  XV, (1), 210, (1) s . : 26 cm. Egz. 450 
Bibliografia województw : krośnieńsMego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1983 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; 
oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, 
1993 (Druk. Mała Poligrafia Woj. Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie) -  XV, (1^ 
280, (1) s . : 25 cm. Egz. 200



Materiały do bibliografi Rzeszowa za lata 1944-1968 /  Wojewódzka Biblioteka Publicz
na w Rzeszowie; Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa; oprać. Paulina Pasławska. -  Rze
szów: WBP w Rzeszowie; TPRz., 1985 (Rzesz. Zakł.Graficzne) -  VI (1), 49, (3) s.; 26 
cm. Egz. 500
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1983 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu; 
oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, 
1993 (Druk. Mała Poligrafia Woj. Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie) -  XV, (1), 
280, (1) s . : 25 cm. Egz. 200
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1985 /  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu ; 
oprać. Paulina Pasławska -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg, 
1995 (Druk. Mała Poligrafia Woj. Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie) -  XV, (1), 
284, (1) s . : 24 cm. Egz. 200
Bibliografia województw : krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrze
skiego 1987 / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, 
Tarnobrzegu ; oprać. Małgorzata Zaremba -  Rzeszów, WBP Krosno, Przemyśl, Rze
szów, Tarnobrzeg, 1997 (Rzeszów: Mitel) -  XV, (1), 252, (4) s . : 24 cm. Egz. 240 
Kartoteka bibliograficzna 1997.
Kartoteka bibliograficzna 1998.

SIEDLCE
Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych województwa siedleckiego. -  Siedlce 
1988. -  33 s. (broszura).

SIERADZ
Kultura województwa sieradzkiego na łamach prasy: materiały bibliograficzne. -  Sie
radz: WBP, 1980-1994. -  30 s. Nakład 200 egz.
R. 1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991, 
1992,1993 (wydano techniką małej poligrafii)
Kultura województwa sieradzkiego w publikacjach: bibliografia /red. Anna Jędras. -  
Sieradz: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1996. -  63 s. Nakład 300 egz. /wydano 
techniką małej poligrafii -  wydr. komputerowy z kartoteki regionalnej w „SOWIE”.

SZCZECIN 
Piśmiennictwo krajowe

Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 2 1945-1950 / oprać. Cecylia Gałczyńska, Ewa 
Gos, Weronika Nieznanowska. -  Szczecin : WiMBP w Szczecinie ; WiMBP w 
Koszalinie, 1971. -  390 s. nakł. 2000 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 2 1951-1956 / oprać. Cecylia Gałczyńska, 
Weronika Nieznanowska. -  Szczecin : WiMBP w Szczecinie ; WiMBP w Koszalinie, 
1969 -  XVI, -  244 s. nakł. 2000 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 3 1957-1959 / oprać. Cecylia Gałczyńska, 
Weronika Maskaluniec, -  Szczecin: WiMBP w Szczecinie; WiMBP w Koszalinie, 1965 
-  XVI, -  227 s. nakł. 2000 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 4 1960 /oprać. Cecylia Gałczyńska, Weronika 
Maskaluniec, -  Szczecin : WiMBP w Szczecinie ; WiMBP w Koszalinie, 1963 -  VII, -  
167 s. nakł. 2000 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 5 1961-1962 / oprać. Cecylia Gałczyńska, 
Weronika Maskaluniec, -  Szczecin : WiMBP w Szczecinie ; WiMBP w Koszalinie, 
1964 -  XVI, -  298 s. nakł. 2000 egz.



Bibliografia Pomorza Zachodniego. T  6 1963-1964 /  oprać. Cecylia Gałczyńska, 
Weronika Maskaluniec, -  Szczecin : WiMBP w Szczecinie ; WiMBP w Koszalinie, 
1967 -  XIV, -  243 s. nakł. 2000 e ^ .
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 6 1965-1966 / oprać. Cecylia Gałczyńska, 
Weronika Nieznanowska, -  Szczecin : WiMBP w Szczecinie; WiMBP w Koszalinie, 
1970 -  XVI, -  342 s. nakł. 2000 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 8 1967-1968 / oprać. Weronika Nieznanowska, 
-  Szczecin : WiMBP w Szczecinie ; WiMBP w Koszalinie, 1975-, 344 s. nakł. 1000 e ^ . 
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 9 1969-1970 / oprać. Ewa Gos, -  Szczecin: 
WiMBP w Szczecinie ; WiMBP w Koszalinie, 1977 -  XVI, -  575 s. nakł. 1000 egz. 
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 10 1971-1972 / oprać. Ewa Gos, Weronika 
Nieznanowska -  Szczecin: WiMBP w Szczecinie; WiMBP w Koszalinie, 1982 -  XVI, -  
575 s. nakł. 1000 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 1976 /oprać. Teresa 
Matejko -  Szczecin: WiMBP w Szczecinie; WiMBP w Koszalinie, 1982 -  XVI, -  575 s. 
nakł. 1000 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 1980 / oprać. Aldona 
Binda, Cecylia Zofia Gałczyńska, Elżbieta Minda -  Szczecin ; Książnica Szczecińska, 
1994 -  351 s. nakł. 300 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 1981 / oprać. Elżbieta 
Minda -  Szczecin ; Książnica Pomorska, 1995 -  315 s. nakł. 300 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 1990 / oprać. Elżbieta 
Mollin -  Szczecin ; Książnica Pomorska, 1996 -  302 s. nakł. 300 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 1988 (w maszyno
pisie).
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 19921  ̂(w mas^no- 
pisie).
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 1993 (w maszyno
pisie).

Piśmiennictwo zagraniczne

Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 1 Piśmiennictwo zagraniczne 1945-1956 / oprać. 
Cecylia Zofia Gałczyńska -  Szczecin ; WiMBP, 1978 -  XXX, 693 s. nakł. 300 egz. 
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 2 Piśmiennictwo zagraniczne 1957-1961 wraz 
z uzupełnieniami od r. 1945 oprać. Cecylia Zofia Gałczyńska -  Szczecin ; WiMBP, 
1983 -  XX, 415 s. nakł. 300 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 3 Piśmiennictwo zagraniczne za lata 1962-1966 
wraz z uzupełnieniami od r. 1945 oprać. Cecylia Zofia Gałczyńska -  Szczecin ; 
WiMBP, 1986 -  XXII, 463 s. nakł.3 20 egz.
Bibliografia Pomorza Zachodniego. T. 4 Piśmiennictwo zagraniczne za lata 1967-1970 
wraz z uzupełnieniami od r. 1945 oprać. Cecylia Zofia Gałczyńska -  Szczecin ; 
WiMBP, 1986 -  XXI, 580 s. nakł. 310 egz.

W przygotowaniu

Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 1988 (do korekty 
i poprawek).
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo krajowe za r. 1992 i 1993. 
Bibliografia Pomorza Zachodniego. Piśmiennictwo zagraniczne z lat 1990-1995 (etap 
wstępny).

Materiały za 1991 r. wprowadzono do bazy komputerowej REGION (w systemie MAK), baza 
posiada 3 tys. opisów.



TARNÓW
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1979 /oprać. Elżbieta Rogozińska-Bień, 
Maria Sąsiadowicz. -  Tarnów: WBP w Tarnowie, 1988. -  183, [1] s. ; 21 cm. Oprawa 
broszurowa. Nakład 400 egz.
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1980 /oprać. Elżbieta Rogozińska-Bień, 
Maria Sąsiadowicz. -  Tarnów: WBP w Tarnowie, 1988. -  219, [1] s . ; 20 cm. Oprawa 
broszurowa. Nakład 300 egz.
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1981 /oprać. Elżbieta Rogozińska-Bień, 
Maria Sąsiadowicz. -  Tarnów: WBP w Tarnowie, 1994. -  110, [1] s . ; 20 cm. Oprawa 
broszurowa. Nakład 150 egz.
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1982 /oprać. Elżbieta Rogozińska-Bień, 
Maria Sąsiadowicz. -  Tarnów: WBP w Tarnowie, 1994. -  132, [1] s . ; 20 cm. Oprawa 
broszurowa. Nakład 150 egz.
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1983 /oprać. Elżbieta Rogozińska-Bień, 
Maria Sąsiadowicz. -  Tamów: WBP w Tarnowie, 1993. -  149, [1] s. ; 20 cm. Oprawa 
broszurowa.
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1992 /oprać. Joanna Stec/ -  Tarnów: 
WBP w Tarnowie, 1993. -1 3 7 , [1] s . ; 20 cm. Oprawa broszurowa.
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1993 /oprać. Joanna Stec/ -  Tarnów: 
WBP w Tarnowie, 1994. -  142, [1] s . ; 20 cm. Oprawa broszurowa. ,
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1994 /oprać. Joanna Stec, Dorota Fal
kowska/ -  Tarnów: WBP w Tarnowie, 1995. -  222, [1] s . ; 20 cm. Oprawa broszurowa. 
Bibliografia województwa tarnowskiego za r. 1995 /oprać. Joanna Stec, Barbara Ko- 
d^owska; skład komputerowy Krzysztof Mąka. -  Tarnów: WBP w Tarnowie, 1996. -  
292, [1] s . ; 20 cm. Oprawa broszurowa.

81Ы1оагаиагв(0опа1о» i S  TORUŃяфн01Шт1и)ги1Ш»ао
Bibliografia województwa toruńskiego za lata 1995- 

97 wydana w wersji elektronicznej -  na CD-ROM. Dal
sze roczniki opracowywane są na nośnikach magnetycz
nych i przekazywane do Wojewódzkiej i Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Bydgoszczy, która uzupełnia mate- 
ridy bibliograficzne do terenu cdego województwa ku- 
jawsko-pomorskiego i będzie je wydawać w formie dru
kowanej.

WAŁBRZYCH

г а м а  I39S- m t

CD-ROM -  bibliografia 
woj. toruńskiego

Bibliografia województwa wałbrzyskiego za r. 1994 / oprać. Alicja Browko przy 
współpr. Jolanty Jałowiec i Jolanty Poważyńskiej; Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Wałbrzychu. Dział Informacji Naukowej i Czytelń. -  Wałbrzych: WBP, 1996. -  180, 
[1] s.; 24,5 cm. Nakł. 200 egz. oprawa broszurowa, okładka lakierowana.
Bibliografia województwa wałbrzyskiego za 1995 r. /  oprać. Alicja Browko; współpr. 
Grażyna Bilska, Elżbieta Furmanek, Jolanta Jałowiec, Elżbieta Kwitkowska-Wytwisz, 
Jolanta Poważyńska; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu. Dział Informa
cji Naukowej i Czytelń. -  Wałbrzych: WBP, 1998. -  267, [1] s.; 24,5 cm. Nakł. 200 egz. 
oprawa broszurowa, okładka lakierowana.

WARSZAWA
Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981 / oprać. Konrad Zawadzki; przy 
współudz. Zofii Brulińskiej [et. al.]; Biblioteka Publiczna m[iasta] st[ołecznego] War
szawy. Biblioteka Główna. T 1: A-D. Warszawa: BP BG, 1994: XXIII, 408 s.; err.; 25. 
Oprawa twarda, format В 5, nakład 1000 egz.



Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981 / oprać. Konrad Zawadzki; przy 
współudz. Zofii Brulińskiej [et. al.]; Biblioteka Publiczna m[iasta] st[ołecznego] War
szawy. Biblioteka Główna. T. 2 : E-Ł. Warszawa: BP BG, 1996: ЮСШ, 449 s.; 25 cm. 
Oprawa twarda, format В 5, nakład 1000 egz.
Bibliografia Warszawy i województwa warszawskiego za r. 1992 / oprać. Joanna Jaszek, 
Anna Kołtuniak, Ewa Pękalska; współpr. Anna Janowska; pod kier. Jolanty Błaszczyk 
Biblioteka Publiczna m[iasta] st[ołecznego] Warszawy. Biblioteka Główna. Warszawa: 
BP BG, 1996: XII, 424, [2] s . ; 25. Oprawa twarda, format В 5, nakład 1000 egz.

WROOAW
Kultura Wrocławia w publikacjach 1945-1946; bibliografia / oprać. Alina Sokołowska- 
Szczepaniec. -  Wrocław: WiMBP im. T. Mikulskiego, 1985. -  339 [5] s. Nakład 600 egz. 
Kultura Wrocławia w publikacjach 1947; bibliografia /oprać. Alina Sokołowska-Szcze- 
paniec. -  Wrocław: WiMBP im. T. Mikulskiego, 1998. -  250 s. Nakład 200 egz. 
Kultura Wrocławia w publikacjach 1979; bibliografia / oprać. Maria Kunc. Wrocław: 
WiMBP im. T. Mikulskiego, 1980. -  146 [1] s. Nakład 250 egz.
Kultura Wrocławia w publikacjach 1981; bibliografia /  oprać. Alina Sokołowska-Szcze- 
paniec. -  Wrocław: WiMBP im. T. Mikulskiego, 1990. -  211 s. Nakład 350 egz. 
Kultura Wrocławia w publikacjach 1983-1984; bibliografia /oprać. Jolanta Słowik. -  
Wrocław: WiMBP im. T. Mikulskiego, 1991. -  228 s. Nakład 120 egz.
Kultura Wrocławia w publikacjach 1982; bibliografia /  oprać. Urszula Podsiadły. -  
Wrocław: WiMBP im. T. Mikulskiego, 1993. -  170 s. Nakład 100 egz.
Bibliografia Dolnego Śląska 1990-1994: (druki zwarte) /  oprać. Alina Sokołowska- 
Szczepaniec. Materiały zebr. Alicja Browko i in. -  Wrocław: WiMBP im. T. Mikulskie
go, 1995. -  250 s. Nakład 250 egz.
Bibliografia województwa wrocławskiego 1995 /oprać. Wioleta Matuszewska, /praca 
w komputerze, przygotowana do druku/.
Baza Region od 1990 r. (retrospektywne wprowadzanie opisów bibliograficznych, na 
bieżąco wprowadzany r. 1998).
Kartoteka regionalna od 1945 r. w formie tradycyjnej.

ZIELONA GÓRA
Bibliografia Ziemi Lubuskiej 1960. Oprać. Grzegorz Chmielewski. 1966, 143 s. nakł. 
1000 egz.
Bibliografia Ziemi Lubuskiej 1977. Oprać. Grzegorz Chmielewski. 1984, 172 s. nakł. 
1000 egz.
Bibliografia Ziemi Lubuskiej 1978. Oprać, Grzegorz Chmielewski. 1987, 192 s. nakł. 
800 egz.
Bibliografia Ziemi Lubuskiej 1979. Oprać. Grzegorz Chmielewski. 1990, 256 s. nakł. 
700 egz.

ZESTAWIENIE TYTUŁOWE WYDANYCH 
BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH

Bibliografie w pełnym zakresie tematycznym

Bibliografia województwa częstochowskiego 
Bibliografia Dolnego Śląska 
Bibliografia Kielecczyzny 
Bibliografia Krakowa
Bibliografia Krakowa i województwa miejskiego krakowskiego
Bibliografia Lubelszczyzny
Bibliografia Łodzi i województwa łódzkiego



Bibliografia Mazur i Warmii 
Bibliografia Ostrołęki 
Bibliografia Pomorza Gdańskiego 
Bibliografia Pomorza Zachodniego 
Bibliografia Pomorza Zachodniego (Koszalin)
Bibliografia regionalna Wielkopolski
Bibliografia regionu białostockiego
Bibliografia ^eszowszc:g^ny
Bibliografia Śląska
Bibliografia Warmii i Mazur
Bibliografia Warszawy i województwa warszawskiego
Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
Bibliografia województwa bialskopodlaskiego
Bibliografia województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego
Bibliografia województwa bielskiego
Bibliografia województwa bydgosldego
Bibliografia województwa ciechanowskiego
Bibliografia województwa kieleckiego
Bibliografia województwa nowosądeckiego
Bibliografia województwa opolskiego
Bibliografia województwa ostrołęckiego
Bibliografia województwa płockiego
Bibliografia województwa radomskiego
Bibliografia województwa tarnowskiego
Bibliografia województwa wałbrzyskiego
Bibliografia Ziemi Lubuskiej
Bibliografia Ziemi Radomskiej
Bieżąca bibliografia Krakowa i województwa krakowskiego

Bibliografie W'wybranym zakresie tematycznym lub formalnym
Bibliografia literatury dotyczącej województwa koszalińskiego i słupskiego
Literatura regionalna dotycząca województwa koszalińskiego: druki zwarte, czasopisma i artykuły 

z prasy (poza dziennikami), dokumenty życia społecznego 
Książki o Krakowie
Kraków; przegląd wybranych opracowań z lat 1900-1939 
Bibliografia cracovianów z lat 1976-1977 
Bibliografia cracovianów 1978
Bełchatowski Okręg Przemysłowy i kultura województwa piotrkowskiego na łamach prasy w latach 

1975-1989: wybór bibliograficzny 
Biblioteki publiczne województwa piotrkowskiego na łamach prasy w latach 1975-1995 
Bibliografie 16 gmin województwa piotrkowskiego 
Międzynarodowe targi poznańskie: Poradnik bibliograficzny 
Powstanie wielkopolskie 1918-1919; bibliografia w wyborze.
Wielkopolska i Wielkopolanie w latach 1939-1945: bibliografia w wyborze 
Wielkopolska. Dziedzictwo przeszłości: bibliografia w wyborze 
Wiosna Ludów w Wielkopolsce 1848 r.: bibliografia w wyborze 
Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych województwa siedleckiego 
Kultura województwa sieradzkiego na łamach prasy; materiały bibliograficzne 
Kultura województwa sieradzkiego w publikacjach: bibliografia 
Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981 
Kultura Wrocławia w publikaqach 1945-1946; bibliografia



KOMPUTERYZACJA 
BIBLIOTEK PXJBLICZNYCH

Jeszcze przed kilku laty miernikiem nowoczesności bibliotek publicznych był stan ich 
komputeryzacji, obecnie decyduje ona o normalnym funkcjonowaniu biblioteki. Trudno 
sobie dziś wyobrazić działalność poczty, banku, urzędu samorządu terytorialnego bez po
sługiwania się komputerami, natomiast organizatorzy niektórych bibliotek sądzą, że kom
puteryzacja biblioteki to zadanie na jutro. Pomimo takich poglądów, jest to już znaczny 
postęp w myśleniu o modernizacji bibliotek, ale jeszcze daleki od oczekiwań. Źródłami fi
nansowania komputeryzacji były w piewszej kolejności środki uzyskane od organizatora, 
następnie dodatkowe dotacje na ten cel resortu kultury (w 1998 r.), a następnie granty róż
nych fundacji, środki uzyslawane od indywidualnych sponsorów. Zanim przedstawimy tę 
wyboistą drogę, po której zmierzały biblioteki publiczne poszczegóhiych jednostek admi
nistracyjnych do komputeryzacji, spójrzmy na stan informatyzacji tych bibliotek na dzień 
31 grudnia 1999 r. wg danych GUS (tabela 38).

Z zestawienia przedstawionego w tej tabeli widać, że stan komputeiyzaqi bibliotek 
publicznych u schyłku XX wieku jest dość skromny, chociaż w niektóiych bibliotekach proces 
informatyzacji, jak się dalej przekonamy, ma już ponad dziesięcioletnią historię. Jednak nie 
kwestionując danych statystycznych, musimy nieco inaczej patrzeć na wskaźnik procentowy 
skomputeryzowanych bibliotek, niż podaje to tabela. Wskaźnik ten wyraża stosunek 
skomputeryzowanych bibliotek do ogółu bibliotek i filii działających w 1999 r. Tymczasem 
obecnie w mafych filiach, np. na wsi, bardziej potrzebne są nowości wydawnicze niż 
komputer. Jeżeli uda nam się w najbliższych latach skomputeryzować tylko większe biblioteki 
publiczne (z małomiejskimi i niektórymi gminnymi włącznie), to będzie du:^ sukces.

Musimy pamiętać, że z komputeryzacją wiążą się znaczne v^datki, np. w 1999 r. 
biblioteki publiczne wydały na ten cel 8 279 500 zł, co stanowi, jak już sygnalizowano, 
23,8% ogółu wydatków bibliotek w 1999 r. na zakup książek.

O skali wydatków na komputeryzację bibliotek publicznych w poszczególnych 
województwach w 1999 r. informuje tabela 39, zawierająca dane GUS.

Wydatki na komputeryzację były na ogół proporqonalne do stanu informatyzacji bi
bliotek publicznych w poszczególnych województwach. Dodać należy, że nowo powołane 
województwa odziedziczyły dorobek lub zapóźnienia w komputeryzacji dawnych czter
dziestu dziewięciu wojewódzkich bibliotek publicznych, bo same jeszcze nie zdążyły stwo
rzyć programów komputeryzacji obejmujących nowe, znacznie większe niż przed 1999 r. 
obszary. Zmiany, jakie dokonafy się w dziedzinie komputeryzacji bibliotek publicznych po 
reorganizacji sieci bibliotecznej, przestawimy dalej.

Do pierwszych bibliotecznych systemów należały: MAK, LECH, SIB, SOB, UNIKAT, 
a z zagranicznych: VTLS, ALEPH, Tinlib.

W komputeryzacji bibliotek publicznych najszersze zastosowanie zyskały mastępujące 
programy: MAK, SOWA, ALEPH, PROLIB, PATRON, rzadziej VTLS, HORIZON, 
ISIS, LIBRA, MOL, PROMAX. Okres wyboru przez bibliotekę odpowiadającego jej pro
gramu charakteryzował się używaniem jednocześnie -  dla sprawdzenia killoi programów, 
po czym decydowano się najczęściej już tylko na jeden. Największym powodzeniem cieszy 
się program MAK używany przez ponad 300 bibliotek publicznych. Korzysta z niego sieć



bibliotek kościelnych FIDES, gdzie wykorzystuje się MAK-a nie tylko do prowadzenia ka
talogów książek i czasopism, ale tal«e do ewidencji prac magisterskich i innych prac. 
MAK otwiera dostęp do wydawanych na CD-ROM-ach bazy: „ftzewodnika Bibliograficz
nego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” i innych baz Biblioteki Narodowej. To m.in. 
decyduje o wyborze przez biblioteki publiczne MAK-a, a także jego dość atrakcyjna cena.

Biblioteki publiczne używają najczęściej oprogramowanie sieciowe Novell, rzadziej 
Windows NT, Unix, Linux.

Stan komputeryzacji bibliotek publicznych w dniu 31 grudnia 1999 r.
Tabela 39
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Spośród skomputeiyzowanych czynności bibliotecznych na czoło wysuwają się: tworze
nie wtasnych baz bibliograficznych oraz katalogów komputerowych, a także przejmowanie 
danych z baz utworzonych przez inne ośrodki. Prawie dorównują im, pod względem licz
by stosujących te c^nności bibliotek: gromadzenie zbiorów, rejestracja czytelników i wy
pożyczeń.

Tabela 40
Wydatki związane z komputeryzacją bibliotek publicznych w 1999 r.

Województwa Wydatki w tys. zl
ogółem Inwestycyjne Inne W tym

Elektroniczne
źródła

informacji

Koszty
automatyzacji
komputerowej

Dolnośląskie 365,6 138,9 226,7 54,0 169,3
Kujawsko-Pomorskie 146,2 80,1 66,1 37,2 28,9
Lubelskie 60,6 22,9 37,7 12,1 24,3
Lubuskie 208,2 93,3 114,9 52,9 37,5
Łódzkie 769,2 474,8 294,4 111,7 179,5
Małopolskie 613,4 192,6 420,8 63,2 356,2
Mazowieckie 2466,5 1365,7 1100,8 335,4 513,9
Opolskie 92,8 62,5 30,3 23,9 2,8
Podkarpackie 297,1 147,2 149,9 21,0 128,9
Podlaskie 103,9 44,7 59,2 26,0 33,2
Pomorskie 441,5 128,6 312,9 162,4 132,3
Śląskie 320,2 206,5 113,7 30,1 31,2
Świętokrzyskie 57,9 23,4 34,5 20,2 14,3
Warmińsko-Mazurskie 126,8 52,8 74,0 33,6 40,4
Wielkopolskie 380,8 200,0 180,8 86,0 80,7
Zachodniopomorskie 1828,8 1734,2 94,6 43,5 48,1
POLSKA 8279,5 4968,2 3311,3 1113,2 1821,5

Aby przybliżyć obraz dokonywującej się komputeryzacji bibliotek publicznych odwo
łujemy się więc do dawnych 49 województw, bo tylko wtedy możemy zdobyć informację 
o skali dokonań w tej dziedzinie.

BIMA PODLASKA
Do końca 1998 r. niemal kompleksowo rozwiązano problem komputeryzacji w ówcze

snej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Dysponuje ona wy
starczającym sprzętem komputerowym, oprogramowaniem, bazami danych, pr:^gotowaną 
kadrą. Budynek Biblioteki został okablowany, co pozwoliło na uruchomienie biblioteczne
go programu MAKl BN w wersji wielostanowiskowej, w sieci Novell (na 25 stanowisk). Za
instalowano modemy zewnętrzne do poszukiwań w sieci Internet. Gminy w dawnym woj. 
bialskopodlaskim w pierwszej kolejności komputeryzowały własne urzędy i szkoły.

1 MAK -  Male Automatyczne Katalogi -  program opracowany w 1991 r. przez Dział Przetwarza
nia Danych Biblioteki Narodowej, przeznaczony do bibliotek różnych typów. Może być stosowany do 
prowadzenia kartotek informacyjnych na komputerach zgodnych z IBM PC pod systemem DOS, 
a także w sieci NOVELL. Dane można wprowadzać zarówno przez dokonanie importu z „Przewo
dnika Bibliograficznego”, jak i samodzielne opracowywanie dokumentów przez wypełnianie formu
larza wg formatu Mv^C BN, tzw. maski, składającej się z pól i podpól. Program MAK umożliwia 
bardzo szybkie wyszukiwanie indeksów, których liczba może dojść do 63. Dużą zaletą programu jest 
szybkie drukowanie danych bibliograficznych na określony temat. MAK posiada prosty moduł wy
pożyczeń i zwrotów z możliwością sporządzania monitów, prolongat i ich wydruku.



Do końca 1998 г. zakupiono sprzęt komputerowy (jednostanowiskowy) i zainstalowa
no program MAK BN w 3 bibliotekach samorządowych (MBP Radzyń Podlaski, GBP 
w Komarówce Podlaskiej i GBP w Siemieniu).

BIAŁYSTOK
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna (obecnie Książnica Podlaska im. Ł. Górnic

kiego w Białymstoku) rozpoczęła komputeryzację w 1988 r. przy współpracy z firmą Scho- 
la, tworząc bazę czytelników i wypożyczeń w Wypożyczalni Głównej oraz bazę zasobu 
książek wypożyczalni. W 1989 r. rozpoczęto prace nad modułem katalogu WBP (druków 
zwartych). Od 1990 r. katalog prowadzony jest komputerowo. W 1991 r. rozpoczęto budo
wę zautomatyzowanego katalogu dokumentów dźwiękowych na podstawie programu fir- 
my2 SCHOLA, a od 1997 r. katalog ten kontynuowany jest w programie MAK.

Książnica Podlaska w zakresie opracowania zbiorów pracuje w ^stem ie MAK BN. Po
siada dostęp do sieci rozle^ej Internetu oraz do baz elektronicznych: „Przewodnika Bi
bliograficznego”, „Bibliografii Zawartości Czasopism” oraz pełnotekstowych: Dziennika 
Ustaw i Monitora Polskiego, Słownika Języka Polskiego, Encyklopedii PWN.

W 1988 r. rozpoczęto prace związane z budową bazy bibliografii regionalnej w syste
mie MAK. W 1998 r. przystąpiono do komputeryzacji księgowości. Planuje się m in.: wy
posażenie wszystkich filii bibliotecznych w sprzęt komputerowy i połączenie w jedną sieć 
wszystkich agend WBP, wybór i zakup programu zintegrowanego (prawdopodobnie 
ALEPH)3.

Postęp w dziedzinie komputeryzacji nastąpił w bibliotekach terenowych: MBP w Biel
sku Podlaskim, MGBP w Łapach, MGBP w Mońkach, MGBP w Czarnej Białostockiej, 
MBP w Hajnówce, MGBP w Sokółce, GBP w Białowieży, GBP w Dubinach Cerkiewnych.

BIELSKO-BIAŁA
Biblioteki publiczne woj. bielskiego przystąpiły do komputeryzacji w 1994 r. Wtedy

3 z nich (Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, MBP w Cieszynie i GBP w Goleszowie) 
zakupiły sprzęt, który służył początkowo do celów administracyjnych.

Do końca 1998 r. skomputeryzowało się 13 bibliotek (Książnica Beskidzka, 5 miej
skich, 1 miejsko-gminna, 6 gminnych). Posiadały one łącznie 53 komputeiy, 32 drukarki,
4 skanery i 4 czytniki kodów kreskowych. W pracy wykorzystywały następujące programy:

-  SIB4 w środowisku WINDOWS -  Książnica Beskidzka.
-  SIB w środowisku DOS -  1 miejska, 2 gminne, 3 filie biblioteki gminnej.
-  MAK -  4 miejskie, 1 gminna.
-  Program dla małych bibliotek - 1  GBP.
Wszystkie biblioteki tworzyły komputerowy katalog zakupów bieżących, 4 z nich jed

nocześnie pracowały nad katalogiem zbiorów starszych.
W 1999 r. dwie biblioteki miejskie wprowadziły moduł WYPOŻYCZANIE, wykorzy

stując przy tym czytniki kodów paskowych.
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej skomputeryzowała:
-  częściowo gromadzenie zbiorów dla sieci,
-  statystykę biblioteczną.

2 SCHOLA -  system ten  wykorzystywano także w Legnicy, Lesznie, Sokołowie Podl. i Suwałkach. 
O becnie nie znajduje on już zastosowania.

^ A L EPH  -  A utom ated Libraiy Expandable Program  -  zintegrowany system, działający w 530 
instytucjach w 41 krajach, w  tym w 20 bibliotekach w Polsce. A L E ff i  m oże zautom atyzować nie tyl
ko pojedyncze biblioteki, ale również sieć bibliotek w obrębie jednej instytucji, m iasta oraz całego 
kraju (np. Austria). W  ram ach takiej sieci biblioteki m ogą posiadać wspólne bazy danych (katalogi) 
albo też zarządzać swoimi katalogam i samodzielnie. Biblioteki mogą współpracować ze sobą na po
ziomie wypożyczalni.

4 System Informacji Biblioteki (SIB) powstał w 1992 r. w wyniku współpracy z firm ą N EX TER . 
Służy do grom adzenia i przetwarzania wszelkiego rodzaju danych w księgozbiorze.



-  gromadzenie danych o wszystkich bibliotekach w województwie,
-  sprawozdań opisowych, analiz liczbowych, wskaźników, wykresów, sprawozdań GUS itp.
Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej i MBP w Oświęcimiu posiadają stanowiska in

ternetowe, dostęp do Internetu realizowany jest modemowo.

BYDTOSZCZ
Pierwsze próby stworzenia komputerowej bazy katalogowej druków zwartych podjęto 

w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy w 1987 r. przy zastosowa
niu mikrokomputera „Amstrad” 6182. Właściwe prace rozpoczęły się w 1995 r. wprowa
dzaniem danych dotyczących nowych nabytków (opisy książek z lat 1982-1995 zostafy 
wprowadzone drogą rekonwersji z bazy danych „Przewodnika Bibliograficznego”). Są one 
obecnie wprowadzane na bieżąco. Karty katalogowe do nowych nabytków drukowane są 
komputerowo.

Na koniec 1998 r. WiMBP w Bydgoszczy dysponowała następującym sprzętem kompu
terowym:

-  strukturalna sieć komputerowa licząca 54 gniazda logiczne,
- 1  serwer,
-1 9  stacji roboczych,
-  8 drukarek,
-  2 skanery,
- 1  czytnik kodów kreskowych,
- 1  modem.
WiMBP posiadała Sieciowy System Operacyjny Novell 4.11 (25 user) oraz system bi

blioteczny SOWA-ZeteR. Dysponowała następującymi bazami danych:
-  komputerowa baza katalogowa za lata 1982-1998 (niepełna),
-  katalog komputerowy Zbiorów Specjalnych (w opracowaniu),
-  gotowe bazy danych na CD ROM-ach (m.in. Biblioteki Narodowej).
WiMBP ma możliwość korzystania z Internetu za pomocą modemu z jednego stano

wiska, a adres poczty elektronicznej (skrzynka na serwerze pocztowym Akademii Tech- 
niczno-Rolniczej w Bydgoszczy) jest następujący: staszek@mail.atr.bydgoszcz.pl

W perspektywie planowano doposażenie programowe oraz podłączenie sieci WiMBP 
do Miejskiej Sieci Komputerowej w Bydgoszczy oraz udostępnienie czytelnikom kompu
terowych baz danych.

W bibliotekach terenowych sprzęt komputerowy zaczął się pojawiać w 1995 r. (w MBP 
w Inowrocławiu i GBP w Sicienku). W 1996 r. otrzymały go: BPMiG w Brusach, MBP 
w Świeciu, Biblioteka Publiczna w Tucholi i GBP w Jaksicach, a w 1997 r.: MBP w Mogil
nie i GBP w Dąbrowie Chełmińskiej. W 1998 r. w komputery zostały wyposażone: MBP 
w Chojnicach, GBP w Gniewkowie, MBP w Koronowie i GBP w Jaksicach. Największe za
awansowanie w v^korzystaniu komputerów ma miejsce w bibliotekach publicznych w: Tu
choli, Mogilnie, Świeciu i Koronowie.

Biblioteki publiczne woj. bydgoskiego posiadają następujące oprogramowanie biblio
teczne: SOWA-Sokrates, SOWA-ZeteR, MAK.

О Ш М
Do końca 1998 r. dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie (obecnie 

Chełmska Biblioteka Publiczna) była jedyną biblioteką publiczną na terenie województwa 
posiadającą komputery. Tylko cztery biblioteki samorządowe miały zapewniony zakup 
komputera w 1999 r.

Biblioteka w Chełmie w 1998 r. miała 27 komputerów, 14 drukarek, 3 skanery. Nadal 
na realizację czeka budowa sieci komputerowej w nowo oddanym budynku. W Chełmskiej 
Bibliotece I^blicznej wykorzystywany jest system MAK. Dotychczas skomputeryzowano:

-  skład komputerowy do części wydawnictw,

mailto:staszek@mail.atr.bydgoszcz.pl


-  tworzenie własnych baz danych: katalogi (ukończono retrokonwersję katalogów 
książek zakupionych w latach 1984-1998), kartoteki,

-  drukowanie kart katalogowych.
Wykorzystuje się ogólnie dostępne bazy danych (m.in. BN).
Całkowicie skomputeryzowane są czynności w księgowości i kadrach.

CIECHANÓW
Komputeiyzacja dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie rozpoczęła 

się w 19^  r., wykorzystując program MAK BN. Na początku przystąpiono do prac katalogo
wych. Zakupiony zestaw komputerowy składał się z serwera oraz stacji roboczej i dwóch ter
minali bez(fyskowych. W sieci pracowafy 2 drukarki. W 1994 r. dokonano rozbudowy i moder
nizacji sieci komputerowej WBP. Rok później powstał katalog centralny oraz baza czytelni ja
ko jego część składowa. Komputeryzacja objęła: gromadzenie, opracowanie, wydruk kart ka
talogowych (także dla 14 bibliotek samorządowych). Od 1996 r. rozpoczęto komputeryzowa
nie kartotek zagadnieniowych i kartoteki regionalnej, a także katalogu czasopism. W 1997 r. 
zainstalowano nowe stanowisko robocze do prac związanych z bibliografią regionalną oraz 
rozbudowano serwer biblioteki. W 1998 r. zmodernizowano sieć komputerową -  dzięki dodat
kowym środkom z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zakupiono programy: sieciowy NOVELL 
Netware 4.11 for.SBS 10 user + 2 szt. for.5 user oraz 3 szt. OFFICE’97. Zakupiono sprzęt 
komputerowy Optimus С 266 z monitorami kolorowymi (11 szt.), w tym dwa komputery mul
timedialne oraz 3 drukarki LaserJet 1100. W 1999 r. w sieci pracowało 12 stanowisk roboczych.

Komputeryzacja bibliotek publicznych byłego województwa ciechanowskiego jest bar
dzo spóźniona: tylko w czterech placówkach planowano w 1999 r. zakup komputerów 
(MBP Płońsk, MGBP w Bieżuniu, GBP w Czernicach Borowych i Lubowidzu).

CZĘSTOCHOWA
Komputeryzacja w byłej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego 

w Częstochowie została zapoczątkowana w 1994 r. uruchomieniem jednego stanowiska 
komputerowego. W 1996 r. powstała lokalna sieć komputerowa, w której uruchomiono 
serwer i 3 stacje robocze. Rozpoczęto wówczas tworzenie bazy księgozbioru i bazy osobo
wej czytelników. W 1998 r. lokalną sieć komputerową rozbudowano do 25 stanowisk. Za
kupiono wówczas 9 drukarek, 3 skanery, 3 czytniki kodów kreskowych, program SOWA. 
Przystąpiono do tworzenia bazy komputerowej księgozbioru i czytelników oraz tworzenia 
komputerowego katalogu centralnego.

Do bibliotek publicznych dawnego woj. częstochowskiego wyposażonych w kompute
ry należą: MBP w Lublińcu, MBP w Oleśnie i MGBP w Dobrodzieniu (1996 r.) oraz GBP 
w Rędzinach (1998 r.) Ta ostatnia korzysta z programu MAK, pozostałe z SOWY.

ELBLĄG
Biblioteka Elbląska im. C.K. Norwida (dawna Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu

bliczna) rozpoczęła komputeryzację w 1995 r. po otrzymaniu od Truso Vereinigung EV 
pierwszego komputera. Pod koniec 1998 r. Biblioteka posiadała 17 komputerów, 13 dru
karek, 3 skanery. Do 1997 r. sprzęt komputerowy kupowano ze środków PFRON. Wyko
rzystuje się program SOWA.

Według stanu na koniec 1998 r. sprzęt komputerowy, poza Biblioteką Elbląską, posia
dały: MBP w Malborku, MBP w Braniewie, GBP w Lichnowach.

GDAŃSK
Stan komputeryzacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J.Conrada Korzeniowskie

go w Gdańsku i bibliotek samorządowych woj. gdańskiego przedstawia się następująco:
WBP w Gdańsku należy do jednej z najlepiej wyposażonych w urządzenia komputero

we wojewódzkich bibliotek publicznych. Posiadała 60 kompletów tych urządzeń. Dyspo



nowała 10-stanowiskową pracownią internetową oraz licznymi programami multimedial
nymi. Wykorzystuje programy PATRON^ i LIBRA^. Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
w Gdańsku opracowała program „Strategia 2005”, którego zadaniem jest współpraca 
w zakresie współkatalogowania zbiorów bibliotecznych oraz stworzenie pracowni interne
towej przy użyciu łączy stałych. Program ten może być realizowany dzięki jego dofinanso
wywaniu z budżetów bibliotek współpracujących oraz funduszy pozyskiwanych przez Sto
warzyszenie Rozwoju Komputeryzacji Bibliotek. Do grupy skomputeryzowanych bibliotek 
publicznych dawnego woj. gdańskiego należą: BPG Choczewo, MBP Czarna Woda, MBP 
Gdynia, BPG Wejherowo z siedzibą w Gościcinie, BPMiG Kartuzy, MBP Kościerzyna, 
BPG Luzino, MBP Pruszcz Gdańsld, BPG Przodkowo, MBP Reda, MBP Sopot, MBP 
Starogard, MBP Tczew, BPG Trąbki Wielkie, MBP W ła^sławowo, BPG Zblewo. Wszyst
kie wymienione biblioteki wykorzystują program LIBRA z wyjątkiem Gdyni, która posłu
guje się programem PATRON. Jako program docelowy dla wszystkich bibliotek w woj. 
gdańskim przyjmuje się system PATRON.

GORZÓW WLKP.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. rozpoczęła kompute
ryzację w 1993 r. obejmując na początku Dział Zbiorów Specjalnych, a następnie inne 
działy. Poza WiMBP komputeryzację rozpoczęły 4 biblioteki na terenie województwa. 
Najbliższe zamierzenia WiMBP to:

-  wymiana urządzeń komputerowych,
-  zakup i wdrożenie programu SOWA,
-  konwersja danych do nowego programu z bazy liczącej ponad 50 ООО jednostek ksią

żek i zbiorów specjalnych,
-  umożliwienie czytelnikom dostępu do Internetu i multimediów.

JELENIA GÓRA

W dawnej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Jeleniej Górze dopiero w 1998 r. roz
poczęto pierwszy etap komputeryzacji. Zakupiono serwer i 14 komputerów markowych 
Gulipin. Na 146 bibliotek publicznych w woj. jeleniogórskim tylko 8 posiadało komputery 
(łącznie 35 komputerów). Program MAK mają trzy biblioteki, PROLIB^ -  jedna bibliote
ka oraz MINILIB -  jedna biblioteka. Dostęp do Internetu posiadało trzy biblioteki: w Bo
lesławcu, Lubaniu i Bogatyni.

KAUSZ

W dawnej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A.Asnyka w Kaliszu 
oraz siedmiu bibliotekach publicznych b. woj. kaliskiego, dopiero rozpoczęto komputery-

 ̂PATRON -  System informatycznej obsługi biblioteki przeznaczony dla dużych i średnich biblio
tek. Jest to oprogramowanie pracujące całkowicie w środowisku Windows, z zastosowaniem wydaj
nego i bezpiecznego systemu zarządzania bazą danych SQL. W systemie stosowany jest format 
USMARC.

 ̂System LIBRA został opracowany przez firmę MOL „Systemy Informatyczne” w Gdyni w 
1991 r. Jest on odmianą systemu MOL o bardzo podobnych funkcjach. Jest on przeznaczony dla 
bibliotek publicznych i pedagogicznych, podczas gdy MOL obsługuje bibliotelci szkolne.

Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB stwarza bibliotekom możliwość pracy 
w sieciach rozległych w oparciu o jedną instalację systemu. Administrowanie systemem odbywa się je- 
(fynie w wiodącej bibliotece wojewódzłdej lub powiatowej, gdzie umiejscowiony jest główny serwer, 
a biblioteki uczestniczące w projekcie zapewniają jedynie przyłączenie do sieci Internet oraz stacje 
robocze, poprzez które mają dostęp do systemu. PROLIB został opracowany w 1993 r. przez firmę 
MAX ELEKTRONIK S.A.



zację, pracując w programie SOWA^. Stopień zaawansowania prac jest różny, największy 
dorobek w tym zakresie ma Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin. Dostęp do sie
ci internetowej ma tylko Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu.

KATOWICE9

Biblioteki publiczne woj. katowickiego należą do lepiej skomputeryzowanych niż w in
nych województwach. Według stanu na 31.12.1998 r. skomputeryzowane były biblioteki 
publiczne w następujących miejscowościach; dawna WBP Katowice (18 komputerów, pro
gramy SIB/DOS, SOWA), GBP Bestwina (1 komputer, program SIB/DOS), MBP Będzin 
(2 komputery), MBP Bieruń (3 komputery, programy SIB/DOS), GBP Bolesław (1 kom
puter, program SIB/DOS), MBP Bytom (6 komputerów, program MAK), MBP Chorzów 
(8 komputerów, program SIB WINDOWS), MGBP Chrzanów (7 komputerów, program 
SIB/DOS, SO\VA), MGBP Czechowice Dziedzice (2 komputery, program SIB/DOS), 
MBP Dąbrowa Górnicza (15 komputerów, program MAK), GBP Gaszowice (1 kompu
ter, program LIBRA), GBP Gierałtowice (1 komputer, program GWIMOL), GBP Go
dów (1 komputer, LIBRA), GBP Gorzyce (1 komputer, program BIBLIOTEKA), MBP 
Jaworzno (2 komputery, program SIB/DOS),MBP Jastrzębie (21 komputerów, program 
PROLIB), MBP Katowice (10-H6 terminali UNIX^ program PROLIB), GBP Klucze (2 
komputery, program SIB/DOS), MBP Miasteczko Śląskie (1 komputer, program MAK), 
MBP Mikołów (2 komputery, program MAK), GBP Mszana (1 komputer), MGBP 
Olkusz ( 2 komputery, program SIB WINDOWS), GBP Ornontowice (1 komputer, pro
gram GWIMOL), GBP Pietrowice Wielkie (1 komputer, MAK), MGBP Pszczyna (1 kom
puter), MBP Pszów (1 komputer), MBP Pyskowice (2 komputery, program LIBRA), 
MBP Radlin (1 komputer), MBP Ruda Śl. (3 komputery), MBP Rybnik (10 komputerów, 
program SIB WINDOWS), MBP Rydułtowy (5 komputerów, program LIBRA), MBP 
Siemianowice Śl. (3 komputery, program LIBRA, MBP Sosnowiec (3 komputery + 16 
terminali, program BIBLIOTEKARZ PROLIB), MBP Świętochłowice (4 komputery, 
program SIB/DOS), MBP Tarnowskie Góry (11 komputerów, program PROLIB), MGBP 
Trzebinia (9 komputerów, program SIB/DOS), MBP Tychy (8 komputerów, program 
PROLIB), MBP Wodzisław Śląski (11 komputerów, program SIB/DOS, SOWA), GBP 
Wyry (1 komputer, program SIB/DOS), MBP Zabrze (4 komputery), MBP Zawiercie (2 
komputery, program SIB/DOS), MBP Zory (11 komputerów, program SIB WINDOWS).

Biblioteki publiczne dawnego województwa katowickiego pod koniec 1998 r. dyspono
wały 130 drukarkami i 23 skanerami. Kilka bibliotek miało już podłączenie do Internetu.

Największe zmiany w komputeryzacji zachodzą w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, 
która niedawno otrzymała nowoczesne wyposażenie.

KIELCE
W komputeryzacji najbardziej zaawansowana jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

w Kielcach, która na początku 1999 r. dysponowała siecią lokalną obejmującą 22 kompu
tery pod oprogramowaniem sieciowym Novell Netware. Wykorzystuje się tu oprogramo
wanie MAK 3.37, Windows 95, pakiet Microsoft Office. Komputeryzacja ^ ^ P  służy 
usprawnianiu działałalności informacyjnej, procesów gromadzenia i opracowania zbiorów 
oraz prac wydawniczych i administracyjnych. Od 1990 r. prowadzona jest baza czytelni-

8 Zintegrowany System Biblioteczny SOWA jest pakietem programów wspomagających działalność 
bibliotek. Umożliwia zautomatyzowanie procesów bibliotecznych począwszy od gromadzenia zbiorów, 
poprzez katalogowanie, po wyszukiwanie i zestawianie informacji o posiadanych zbiorach, obsługę in
wentarzy (system kodów kreskowych), wykonanie skontrum oraz udostępnianie zbiorów. System SO- 
WA2 jest systemem informaty<2 :nym przeznaczonym przede wszystkim do katalogowania wszelkiego 
rodzaju informacji naukowej, bibliograficznej. Daje możliwość wykor2ystania w nim dowolnych forma
tów danych. Producentem systemów SOWA oraz SOWA2 jest firma SOKRATES -  software.

^ Nie uwzględniono tu stanu komputeryzacji Biblioteki Śląskiej w Katowicach, ze względu na 
trwające po otrzymaniu nowego gmachu procesy automatyzacji, wymagające oddzielnego omówienia.



ków. W 1998 г. WBP uzyskała dostęp do Internetu. Na obszarze dawnego województwa 
kieleckiego do końca 1998 r. komputeryzację rozpoczęty następujące biblioteki publiczne: 
MGBP w Busku, GBP w Chęcinach, GBP w Morawicy, GBP w Nagłowicach, GBP 
w Pierzchnicy, MGBP w Pińczowie (z dostępem do Internetu), MGBP we Włoszczowej. 
W posiadaniu tych bibliotek było łącznie 11 komputerów, z oprogramowaniem MAK 
i WINDOWS 95.

KONIN
Proces komputeryzacji zbiorów rozpoczęto w dawnej Wojewódzkiej Bibliotece Pu

blicznej w Koninie (obecnie Miejskiej Bibliotece Publicznej) w 1994 r., posługując się pro
gramem SOWAIO. W 1998 r. dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultuiy i Sztuki 
założono nową sieć strukturalną, wymieniając serwer i sprzęt peryferyjny. Umożliwiło to 
rozpoczęcie automatycznego wypożyczania, a w 1999 r. u:^skano dostęp do Internetu. 
W komputery z programem SOWA i bazę danych wypożyczalni głównej Miejskiej Biblio
teki Publicznej w Koninie wyposażone są 2 biblioteld miejskie, 3 biblioteki miejsko-gmin
ne i 4 gminne d. woj. konińskiego.

KOSZALIN
Komputeryzację dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J.Lelewela w Kosza

linie rozpoczęto pod koniec 1992 r. Zakupiono wówczas 9 komputerów klasy 286 i 386 
oraz 1 drukarkę igłową. Przyjęto w 1993 r. program BIBLIOTEKA!!, któiy jednak nie 
zdał egzaminu i w 1996 r. rozpoczęto proces przejścia do systemu MAK.

Pod koniec 1998 r. Biblioteka posiadała 33 komputery i 18 drukarek. Działała tu sieć 
lokalna oparta na Novellu 4.11 (na 50 u^kowników) -  z możliwością podłączenia do niej 
69 komputerów.

Wyposażenie w komputery innych bibliotek publicznych b. woj. koszalińskiego pod ko
niec 1998 r. przedstawiało się następująco.

GBP Biesiekierz (1 komputer), BPMiG Bobolice (1 komputer), BPMiG Drawsko Po
morskie (1 komputer), BPMiG Kalisz Pomorski (1 komputer), GBP Kołobrzeg (1 kom
puter), MBP Kołobrzeg (4 komputeiy), MBP Koszalin (4 komputery), GBP Malechowo 
(1 komputer), GBP Mielno (1 komputer), BPMiG Polanów (1 komputer), GBP Ustronie 
Morskie (1 komputer).

Łącznie biblioteki publiczne dawnego woj. koszalińskiego pod koniec 1998 r. dyspono
wały 56 komputerami i 32 drukarkami. Programy MAK wykorzystywało 10 bibliotek, 
a programy BIBLIOTEKA, LIBRA, SOWA znalazły zastosowanie po 1 bibliotece każdy.

Obecna Miejska Biblioteka Publiczna w Koszalinie ściśle współpracuje z Biblioteką 
Garnizonową i Biblioteką Główną Politechniki Koszalińskiej w zakresie bazy MAK-a. Ba
za katalogowa książek Biblioteki Głównej Politechniki udostępniana jest w MBP w pro
gramie MAK, zaś komputerowe bazy książek i artykułów MBP dostępne są w Bibliotece 
Głównej Politechniki Koszalińskiej i Bibliotece Garnizonowej.

KRAKÓW
Skomputeryzowana WBP w Krakowie przyjęła zmodernizowany program SOWA II 

oraz została podłączona do Internetu. Skomputeryzowano procesy opracowania (z rów
noczesną retrokonwersją dawnych nabytków) oraz -  częściowo -  informowania. Do koń
ca 1998 r. opracowano 24 ООО rekordów. Podobne procesy zostały zapoczątkowane, z po
mocą WBP, w 7 bibliotekach samorządowych. Poza WBP komputeryzacją objęte zostały 4 
placówki w Krakowie i 8 na terenie dawnego woj. krakowskiego.

!® Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie włączona została do Wielkopolskiego Serwisu Biblio
tecznego.

!! BIBLIOTEKA -  oprogramowanie użytkowe przeznaczone dla bibliotek, opracowane w 1993 
r. przez firmę UNISOFT.



KROSNO
Pierwszy komputer dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie zakupiła 

w 1995 r. Tworzenie bazy danych rozpoczęto w 1996 r. W następnym roku zbudowano sieć 
wewnętrzną WBR Realizowany jest program SOWA. Do końca 1998 r. do ba;ĝ  wpisano 
29 798 rekordów. Biblioteka dysponowała wówczas 14 komputerami. Do końca 1998 r. do 
skomputeryzowanych bibliotek publicznych dawnego woj. krośnieńskiego należały: MBP 
w Jaśle (8 komputerowych stanowisk, program SOWA), GBP w Domaradzu (1 komputer, 
program SOWA), GBP w Miejscu Piastowym (w 1997 r. zakupiła komputer, program SO
WA), GBP w Baligrodzie (1 komputer, program MAK), GBP w Jedliczu (1 komputer, pro
gram MAK).

LEGNICA
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Legnicy posiadała łącznie 16 kompute

rów, dziesięć drukarek, pięć czytników kodowych. Podstawowe działy Biblioteki pracują 
w programie bibliotecznym ALBUM wykorzystując sieć Novell. W pozostałych, czterech 
bibliotekach publicznych dawnego woj. legnickiego wykorzystywany jest program SCHO- 
LA SOFT. MBP w Lubinie posiadała 23 komputery oraz 14 dmkarek; MGBP w Polkowi
cach 6  komputerów i 4  drukarki, MGBP w Prochowicach jeden komputer z drukarką; 
w MBP w L eg n icy  12 pracują 4  komputery, a MBP w Głogowie jeden komputer. W wypo
życzalni Biblioteki wprowadzono obsługę czytelników za pomocą kodu paskowego, 
w trzech placówkach wykorzystywane są programy obsługujące czynności finansowo-księ- 
gowe. Biblioteka ma katalog centralny, obsługujący wypożyczalnię i czytelnię, czytelnicy 
korzystają z dostępu do Internetu. MBP w Lubinie od 1 9 9 3  r. prowadzi katalog centralny, 
katalog czasopism i kartoteki zagadnieniowe z czasopism. Utworzono tu Dział Multime
dialny z dostępem do Internetu. Biblioteki w Polkowicach i Prochowicach posiadają kata
logi wypożyczalni.

LESZNO
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lesznie im. St. Grochowiaka (obecnie 

Miejska Biblioteka Publiczna) komputeryzację rozpoczęła w 1990 r. wykorzystując pro
gram SCHOLA SOFT. W 1996 r. nastąpiła zmiana programu na system SOWA^ .̂ Biblio
teka posiadała 15 komputerów, 7 drukarek, 4 czytniki kodów kreskowych. Komputery po
łączone są w sieć Novell. W dawnym woj. leszczyńskim w komputery wyposażone zostały; 
MBP w Kościanie (komputer z drukarką, do końca 1998 r. nie zakupiła jeszcze progra
mu), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bojanowie ma 2 komputery i dwie drukarki, 
zakupiła program wypożyczalnia i statystyczny SOWA, BPMiG Krobia ma 2 komputery 
z drukarkami, realizuje program SOWA, skomputeryzowano katalogowanie zbiorów, 
BPMiG Wschowa zakupiła w 1998 r. komputer z drukarką i skaner. Ponadto w pojedyn
cze komputery wyposażone zostały dwie biblioteki osiedlowe w Lesznie.

LUBLIN
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie (obecnie Woje

wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego) rozpoczęła komputeryzację 
we współpracy z czterema bibliotekami uczelnianymi Lublina. Pozyskała środki z Funda
cji Mellona na zakup sprzętu komputerowego i zintegrowanego systemu VTLS^ .̂ Zain-

Była to książnica wydzielona ze struktury dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Legnicy.
1̂  Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie włączona została do Wielkopolskiego Serwisu Biblio

tecznego.
14 VTLS (Virginia Tech Library System) został po raz pierwszy zainstalowany w uczelni, od której 

przyjął nazwę, w 1975 r. Od 1986 r. jego sprzedaż prowadzi VTLS Inc. w Beacksburg, w USA. Posiadają 
go m.in. następujące biblioteki uniwersyteckie: Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Lublin.



stalowano dwie komputerowe sieci logiczne: 1) do obsługi VTLS/Oracle, 2) do obsługi po
zostałych programów stosowanycli w WBP. Od 1995 r. Biblioteka posiada dostęp do roz
ległej sieci komputerowej za pośrednictwem światłowodu. Ma dostęp do katalogów biblio
tek uczelnianych i możliwość kopiowania z nich rekordów. Dysponuje dwiema bazami bi
bliograficznymi (MAK i VTLS). Prace związane z komputeryzacją rozpoczęły biblioteki 
samorządowe w Ułężu, Wojciechowie, Piaskach i Końskowoli, kupując po 1 komputerze 
oraz program MAK lub LIBRA.

ŁOMŻA
Komputeiyzacja byłej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łomży rozpoczęła się na 

początku lat dziewięćdziesiątych. Jednak dopiero dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury 
i Sztuki w 1998 r. pozwoliły zbudować sieć obejmującą 10 komputerów. Biblioteka posiada
ła także oprzyrządowanie w postaci drukarek i skanera, użytkuje program MAK. Z biblio
tek terenowych tylko GBP w Turoślu posiadała komputer, nabyty dzięki uzyskaniu środków 
zPFRN-u.

ŁÓDŹ
Komputeryzacja łódzkich bibliotek rozpoczęła się w 1991 r. Od początku w Wojewódz

kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi funkcjono
wała sieć komputerowa Novell 3.12 (w 1991 r. -  na 5 stanowisk, nastepnie na 25 stanowisk). 
W 1998 r. Biblioteka zakupiła nową wersję programu sieciowego NetWare NOVELL 4.11 dla 
50 użytkowników (WiMBP posiadła 47 komputery). Od 1996 r. Biblioteka uzyskała dostęp 
do sieci Internet, ponadto została włączona do Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN 
oraz do Międzyuczelnianego Zespołu Bibliotek, wdrażających projelrt „Automatyzacja Bi
bliotek Szkół Wyższych i Instytucji Naukowych Łodzi”. W 1996 r. WiMBP otrzymała dotację 
celową 30 ООО $ przyznaną przez Fundację A. W. Mellona na zakup licencji zintegrowanego 
systemu bibliotecznego HORIZON^^, jego posadowienie, konwersję i rekonwersję posiada
nych baz danych. W 1997 r. WiMBP pr;q^stąpiła do wspólnej z bibliotekami naukowymi Ło
dzi automatyzacji w programie HORIZON. Kolejnym etapem wdrażania nowego programu 
komputerowego było uruchomienie w drugiej połowie 1998 r. bazy tekstowej w programie 
HORIZON, do której wprowadzono później 38 rekordów. Awaria starego dysku sieciowego 
i konieczność tworzenia od nowa struktury sieci LAN zahamowały prace. Problemy te ma 
rozwiązać nowo zakupiony w 1999 r. serwer PENTIUM z dwoma dyskami 9.1 GB.

Na początku lat dziewięćdziesiątych do komputeryzacji przystąpiły biblioteki dzielni
cowe, kolejno: Łódź-Śródmieście, Łódź-Bałuty, Łódź-Polesie, a następnie biblioteki pu
bliczne w Ozorkowie, Pabianicach, Zgierzu, Strykowie, Leśmierzu, Nowosolnej, Parzęcze
wie, Pod koniec 1997 r. w Łodzi było skomputeryzowanych 30 bibliotek, natomiast pracę 
przy zastosowaniu komputera w bibliotekach sieci całego województwa prowadziło 10 pla
cówek. W 1998 r. komputeryzacją objęto dalszych 7 bibliotek, tak więc na początku 1999 
r. zaopatrzonych w sprzęt komputerowy było 47 bibliotek publicznych. Jednak podłącze
nie wszystkich komputeryzujących się bibliotek publicznych Łodzi i województwa do miej
skiej sieci komputerowej MAN i uzyskanie dostępu do Internetu jest jeszcze dalszą per
spektywą

NOWY SĄCZ
Do końca 1998 r. komputery posiadały następujące biblioteki publiczne dawnego 

woj. nowosądeckiego: dawna Wojewódzka Biblioteka l^bliczna im. J.Szujskiego w Nowym 
Sączu, miejskie biHioteki publiczne w Limanowej, Gorlicach, Mszanie Dolnej, Nowym 
Targu oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krynicy i gminnych bibliotekach pu-

l'** HORIZON -  system amerykańskiej firmy Dynix, Inc., która od 1955 r. ma swojego 
przedstawiciela w Polsce. Firma ma kilkadziesiąt implementacji, z czego jedna w Bibliotece 
Uniwersytetu Toruńskiego.



blicznych w Czarnym Dunajcu, Moszczenicy, Spytkowicach. Biblioteka w Nowym Sączu 
w 1998 Г . dokupiła 5 stanowisk komputerowych, pracuje w programie MAK (posiada 8 
stanowisk komputerowych w budynku gtównym i 2 -  w Oddziale dla Dzieci).

OLSZTYN

Komputeryzacja bibliotek publicznych w dawnym woj. olsztyńskim przebiegała dość 
wolno, rozpoczęła ją Wojwódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukiertowej-Biedrawiny 
w Olsztynie od zorganizowania komputerowej bazy regionalnej. W1999 r. WBP w Olszty
nie posiadała 42 komputery. Reealizuje kilka własnych programów: „Powiatowa Wirtual
na Biblioteka Publiczna”, „Baza Informacji Lokalnej”, „PLACCAI -  Biblioteka Publicz
na jako Centra Kultury i Iriformacji”, „Internet dla Wsi, Gminy, Miasta i Województwa”, 
„Lokalne Gniazda Innowacyjności -  LOGIN” 16. w ostatnich latach zakupione zostafy 
komputery do następujących bibliotek publicznych: MBP w Biskupcu, MGBP w Dobrym 
Mieście, Iławskim Centrum Kultury (tam wykorzystanie komputera w bibliotece rozpo
częto najwcześniej i dość wszechstronnie). Samorządowym Ośrodku Kultury, Sportu i Re
kreacji w Jonkowie, MBP w Kętrzynie, MBP w Lidzbarku Warmińskim, MGBP w Miłom
łynie, Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie oraz MBP w Szczytnie.

OPOLE
W Wojwódzkiej Bibliotece Publicznej im. E. Smółki w Opolu komputeryzację zapo

czątkowano w 1993 r., zainstalowano wówczas oprogramowanie sieciowe Novell z progra
mem SIB, od 1994 r. użytkowany jest program SOWÂ ,̂ a r. później -  MAK. Komputery 
zainstalowano w poszczególnych działach Biblioteki. W 1998 r. przygotowano stanowiska 
do automatyzacji wypożyczeń w pomieszczeniach wypożyczalni, poszkodowanych przez po
wódź w 1997 r. Spośród bibliotek terenowych najlepiej procesy komputeryzacji przebiega
ją w MBP w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie wszystkie podstawowe prace są skomputeryzowa
ne. Biblioteka ta posiada również pracownię internetową. Do innych bibliotek, b. woj. 
opolskiego, posiadających komputery i wykorzystujących je do podstawowej działdalności, 
zaliczyć należy: MBP w Opolu, MiGBP w Baborowie i GBP w Tarnowie Opolskim.

OSUW ^KA
Wielostanowiskowym sprzętem komputerowym dysponowała w d. woj. ostrołęckim 

tylko była Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gomulickiego w Ostrołęce. Uż^kuje 
ona podstawowe bazy danych Biblioteki Narodowej w eksploatacji pakietu MAK BN. Po
za nią, jednostkowym sprzętem komputerowym dysponują nastepujace biblioteki: MGBP 
w Tłuszczu, MBP w Makowie Maz., GBP w Małkini, MGBP w Różanie, GBP w Wąsewie, 
GBP w Nagoszewie, GBP w Rzekuniu oraz MGBP w Wyszkowie. Kilka z wymienionych 
bibliotek zakupiło program MAK i rozpoczęło jego wdrażanie.

PEA
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. P.Szumana w Pile (obecnie Powiatowa i 

Miejska Biblioteka Publiczna) przystąpiła do komputeryzacji w 1996 r. wykorzystując pro
gram SOWA18. Zakupiono bazy danych -  opracowane i wykorzystywane przez następujące 
biblioteki: BN w Warszawie, W^P w Sieradzu, WiMBP w Słupsku. Obecnie w sieci Biblio
teki Publicznej w Pile pracuje 15 komputerów. Doposażono znacznie sprzęt, dokonując 
zakupu ze środków uzyskanych z Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1998 r. Dzięki temu 
można było m.in. uruchomić automatyczną obsługę czytelnika. Na terenie dawnego woj.

Programy te są finansowane przez fundacje i budżety samorządów lokalnych.
1̂  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smolki w Opolu włączona została do Wielkopolskie

go Serwisu Bibliotecznego.
1* Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile włączona została do Wielkopolskiego Serwi

su Bibliotecznego.



pilskiego komputeryzację w programie SOWA prowadzą następujące biblioteki publicz
ne: MBP w Chodzieży, MBP w Czarnkowie, MGBP w Trzciance, GBP w Miasteczku Kra
jeńskim. MBP w Wągrowcu tworzy bazę danych w programie LIBRA.

PIOreKÓWTRYB.
Komputeryzacja w bibliotekach publicznych w d. woj. piotrkowskim rozpoczęła się 

w 1992 r. W bazie komputerowej znalazły się opisy wszystkich książek byłej Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej im. A. Próchnika w Piotrkowie Tryb. Podstawowe czynności biblio
teczne zostały skomputeryzowane w następujących miejskich bibliotekach publicznych 
w: Bełchatowie, Radomsku, Tomaszowie Maz. i Opocznie. Pod koniec 1998 r. zakupiono 
sprzęt komputerowy i program SOWA dla BPMiG w Sulejowie i GBP w Poświętnem.

ELOCK
Automatyzacja procesów bibliotecznych w Płocku rozpoczęła się w 1993 r., a w następ

nym roku po^skano program MAK. W 1995 r. zbudowano sieć lokalną w dawnej Wojewódz
kiej Bibliotece Publicznej im. Wł. Broniewskiego w Płocku. Obok katalogu Biblioteka pro
wadzi bazę pełniącą rolę kartoteki zagadnieniowej. W końcu 1998 r. rozpoczęto tworzenie 
dwóch baz danych: muzykaliów oraz regionaliów. Na 1999 r. zaplanowano rozpoczęcie au
tomatyzacji wypożyczeń zbiorów oraz druk kodów kreskowych na książki. Komputeryzację, 
w różnym stopniu zaawansowania, prowadzą biblioteki publiczne w następujących miejsco
wościach dawnego woj. płockiego: Gostyniu, Krzyżanowie, Kutnie, Piątlm, Witowni.

roZNAŃ
W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu (obecnie Wojwódzka Biblioteka 

Publiczna i Centrum Animacji Kultury) rozpoczęto komputeryzację w 1992 r., a na po
czątku 1999 r. jej stan przedstawiał się następująco: sieć ośmiostanowiskowa z systemem 
SOKRATES-SOWA, 5 drukarek, czytnik kodów paskowych, 4 stanowiska dla administra
cji, 4 stanowiska dla księgowości oraz kilka samodzielnych komputerów. Biblioteka ma 
skomputeryzowane następujące czynności: opracowanie zbiorów, informację, bibliografię, 
edycję tekstów i statystykę. Komputery i oprogramowanie SOWA posiadają 24 biblioteki 
publiczne i 3 filie dawnego woj. poznańskiego.

Wojewódzka Biblioteka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 
wraz z Powiatową Biblioteką Publiczną w Pile, Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie, 
Miejską Biblioteką w Lesznie, Miejską BibHotekę w Kaliszu, włączona została do Wielko
polskiego Serwisu Bibliotecznego. Jest to usługa przygotowana przez wymienione biblio
teki korzystające z systemu bibliotecznego SOWA, firmy SOKRATES-software oraz Po
znańskie Centrum Superkomuterowo-Sieciowe. Serwis umożliwia wyszukanie informacji 
z katalogów księgozbiorow wybranych bibliotek.

W 1994 r. Biblioteka Raczyństóch w Poznaniu podjęła wspólnie z bibliotekami wyż
szych uczelni Poznania in ic ja ^ ę  utworzenia środowiskowego systemu bibliotecznego, 
który mógłby działać w oparciu o metropolitalną sieć komputerową. W następnym roku 
utworzono Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych, która pr^jęła na siebie organiza
cję systemu komputerowego w bibliotekach naukowych Poznania i zarządzania środkami 
otrzymanymi na ten cel z Fundacji Mellona. W 1996 r. zainstalowano sieć logiczną i podłą
czono ją w końcu 1997 r. do municypalnej sieci. W 1998 r. wdrażano system komputero
wy HORIZON. Do końca 1998 r. wprowadzono do ba^  ponad 6000 rekordów, stworzo
no dostęp do internetowych baz danych.

PRZEMYŚL
Tylko dwie biblioteki w dawnym województwie przemyskim rozpoczęły w ostatnich la

tach komputeryzację. Należą do nich miejskie biblioteki publiczne w Jarosławiu i w Prze
worsku. Obie otrzymały zmodyfikowane programy MAK BN. MBP w Jarosławiu zaczęła 
od komputeryzacji czytelni.



RADOM
W 1993 г. po zakupieniu komputera i drukarki rozpoczęto prace nad skomputeryzo

waniem procesu gromadzenia i opracowania zbiorów dawnej Wojwódzkiej Biblioteki Pu
blicznej im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu. Na początku 1999 r. posiadała 
ona serwer oraz 16 stacji roboczych z 9 drukarkami. Od stycznia 1999 r. rozpoczęto kom
puterową rejestrację cz^elników i wypożyczeń w wypożyczalni głównej.

Na koniec 1999 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu dysponowała 12 własnymi 
bazami, zawierającymi 144 697 rekordów. W sieci komputerowej znajduje się 7 innych 
baz, głównie Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W lutym 1998 r. MBP w Radomiu została podłączona do sieci Internet, co umożliwi
ło korzystanie z poczty elektronicznejl^. Od marca 2000 r., po podpisaniu umowy z Tele
komunikacją Polską SA, Biblioteka korzysta z nowoczesnej usługi SDI (Szybki Dostęp do 
Internetu), która pozwala na jednoczesne przesyłanie danych i korzystanie ze standardo
wych usług telefonicznych.

W 1998 r. nastąpiła wymiana sieci dedykowanej na znacznie lepszą -  NetWare v. 4.11 
firmy NOVELL. Z dniem 1.07.1999 r. w MBP w Radomiu powołano nową agendę; Dział
Informatyki^ .̂

Stopień komputeiyzacji bibliotek publicznych dawnego woj. radomskiego był znikomy: 
tylko trzy biblioteki posiadafy po jednym komputerze i dysponowały programem MAK BN.

RZESZÓW
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie rozpoczęła komputeryzację 

już pod koniec lat osiemdziesiątych. Została ona zmodyfikowana w ostatnich 3 latach, po 
przyjęciu systemu SOKRATES-SOWA. W bibliotece pracują dwie sieci komputerowe No
vell 4.11 (w budynku głównym i wypożyczalni głównej). Zainstalowane są 3 serwery i 26 
stanowisk roboczych z 17 drukarkami. WiMBP wykorzystuje także program MAK. W wy
pożyczali wykorzystany jest i ciągle aktualizowany program -  baza danych „Dłużnicy”. 
Od 3 lat na bieżąco tworzona jest baza nowości napływających do magazynu głównego. 
Od 1998 r. WiMBP ma dostęp do Internetu. Inne biblioteld publiczne dawnego woj. rze
szowskiego dopiero rozpoczęły komputeryzację. Dotyczy to zaledwie 10 bibliotek: 2 miej
skich, 3 miejsko-gminnych, 4 gminnych oraz 1 filii. Korzystają one z różnych programów: 
MAK, SOWA-SOKRATES, MOL, LIBRA.

SIEDLCE
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Siedlcach (obecnie Miejska Biblioteka 

Publiczna) miała na początku 1999 r. 12 komputerów, w tym w sieci Novell 4.11 oraz 10 
drukarek, 2 skanery, 4 czytniki do kodów. Skomputeryzowane były następujące biblioteki 
dawnego woj. siedleckiego: MBP Mińsk Maz., MBP Węgrów, MBP Sokołów Podl., MBP 
Łuków, GBP Mrozy, GBP Cegłów. Tylko MBP w Sokołowie Podl. korzysta z programu 
SCHOLA-SOFT, pozostałe z MAK-a.

SIERADZ
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Sieradzu kompu

teryzację rozpoczęła w 1991 r., na początku wykorzystując program MAK, a następnie 
SOWA. Rozbudowywano lokalną sieć komputerową na podstawie programu firmy Novell. 
Od wersji 2.11 w 1996 r. Biblioteka przeszła do wersji 4.11. dla 25 użytkowników w 1998 r.

MBP w Radomiu ma własną stronę www:http://free.ngo.pl/wbpradom oraz własny adres po
czty elektronicznej: wbpradom@free.ngo.pl

20 Szczegółowe informaqe na temat posiadanego przez MBP w Radomiu sprzętu komputerowego 
oraz wykaz własnych baz komputerowych zawiera artukuł Teresy Majdak i Mariusza Jagielskiego: Kom
puteryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. „Bibliotekarz Radomski” 2000 nr 1 s. 8-11.

http://free.ngo.pl/wbpradom
mailto:wbpradom@free.ngo.pl


w  budynku Biblioteki wykonano oddzielną sieć zasilania energetycznego dla sprzętu 
komputerowego i okablowania komputerowego. Powiększono liczbę stanowisk kompute
rowych od 2 w 1991 r. do 20 w 1998 r. W 1998 r. dokonano modernizacji 12 stanowisk, za
kupiono super stack dla przyspieszenia pracy na 12 stanowiskach, nowy serwer z mirorin- 
giem, wprowadzono nowe oprogramowanie do streamera, udostępniono stary serwer dla 
potrzeb Internetu.

W latach 1994-1997 Biblioteka była organizatorem 3 ogólnopolskich konferencji dla 
użytkowników programu SOWA.

Proces komputeryzacji bibliotek samorządowych woj. sieradzkiego rozpoczął się 
w 1993 r., a od 1994 r. biblioteki rozpoczęły tworzenie automatycznych baz danych o księ
gozbiorze. W latach 1995-1998 liczba bibliotek samorządowych tworzących wojewódzki 
system komputerowy wzrosła do 23. Kilka bibliotek uzyskało dostęp do Internetu.

Na najbliższy okres Biblioteka, już o zmienionym statusie -  jako Powiatowa Bibliote
ka Publiczna zamierza:

-  stworzyć system informacyjny funkcjonujący na u:^ek całego powiatu sieradzkiego, 
z centrum w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu (od stycznia 1999 r. zainstalo
wany jest program SOWA-WWW na serwerze dostępnym poprzez łącze TP SA w Powia
towej Bibliotece Publicznej w Sieradzu),

-  umożliwić korzystanie z danych komputerowych we wszystkich bibliotekach miast 
i gmin powiatu sieradzkiego,

-  zbudować powiatowy katalog komputerowy, któiy pozwoli m.in. prawidłowo kształ
tować strukturę zbiorów i zapewni informację o zawartości zbiorów,

-  wydać na CD-ROM-ie Bibliografię woj. sieradzkiego za lata 1975-1995.
Informacje powyższe wskazują na to, że biblioteki publiczne dawnego województwa

sieradzkiego wysunęły się na czoło w zakresie komputeryzacji w skali krajowej.

SKIERNIEWICE
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Wł. St. Reymonta w Skierniewicach 

komputeryzację rozpoczęła w 1994 r. od zakupu trzech komputerów (serwer oraz dwa sta
nowiska robocze) oraz oprogramowania SOWA. W 1998 r. dzięki środkom Ministerstwa 
Kultury i Sztuki doposażono Bibliotekę w niezbędny sprzęt komputerowy (na koniec 
1998 r. dysponowała ona trzema serwerami oraz 17 stanowiskami komputerowymi wraz 
z niezbędnym oprzyrządowaniem). Skomputeryzowano całkowicie opracowanie zbio
rów -  łącznie z prowadzeniem ksiąg inwentarzowych. Od stycznia 1999 r. uruchomiono 
komputerowe udostępnianie zbiorów wypożyczalni głównej. Biblioteka posiada dostęp do 
Interenetu. Stan komputeryzacji w dawnym woj. skierniewickim nie przedstawia się opty
mistycznie; tylko trzy biblioteki miejskie: w Brzezinach, Łowiczu i Rawie Maz. oraz dwie 
gminne: w Bolimowie i Nieborowie podjęły komputeryzację, ograniczając się, jak dotych
czas, do tworzenia baz danych obejmujących zasoby tych Hbliotek.

^U P S K
Dawna Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Dąbrowskiej w Słupsku za

kupiła pierws^ komputer wl988 r. z dwoma monitorami. W 1991 r. przystąpiono do kom
puteryzacji zbiorów bibliotecznych, zapoczątkowano tworzenie baz danych w programie 
MAK. W 1995 r. Biblioteka posiadała już cały katalog w bazie komputerowej i od 1996 r. 
zaprzestano prowadzenia kartkowego katalogu. W 1998 r. rozpoczęto naklejanie pasków 
kodowych na książkach i na najbliższy okres zapowiedziano automatyzację wypożyczalni. 
Biblioteka posiada możliwość połączenia z Internetem, z którego korzystają również czy
telnicy. Nie udało się utworzyć jednolitego systemu informacyjnego we współpracy z naj
większymi słupskimi bibliotekami (Biblioteką Główną WSP, Pedagogiczną Biblioteką Wo
jewódzką).

Na koniec 1998 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku posiadała 36 komputerów, 
11 drukarek, skaner, czytnik do kodów, 3 moilemy i nagrywarkę do archiwizowania wła
snych danych.



Komputeryzację bibliotek publicznych w dawnym woj. słupskim rozpoczęły dwie biblio
teki: w Miastku i Ustce. Na koniec 1998 r. komputery posiadały już miejskie biblioteki w: 
Człuchowie, Lęborku, Sławnie, Łebie, Ustce; miejsko-gminne w: Miastlm i Bytowie oraz 
gminne; w Nowej Wsi Lęborskiej, Przechlewie, Rzecznicy, Trzebielinie. Prawie ws2ystkie 
biblioteki posiadają program MAK. Biblioteki samorządowe tworzą własne bazy danych na 
podstawie przekazanej bezpłatnie bazy KATALOG dawnej WiMBP. Użytkownicy bibliote
ki w Lęborku mają możliwość korzystania z Internetu. Dzięki komputeryzacji nastąpił bar
dzo duży postęp w zakresie usprawnienia pracy bibliotek dawnego woj. słupskiego.

SUWAŁKI
Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Suwałkach (obecnie Biblioteka Publiczna 

im. M.Konopnickiej w Suwałkach) rozpoczęła komputeryzację w 1991 r. w ^stemie 
SCHOLA. Po kradzieży komputerów w 1995 r. prace w zakresie komputeryzacji zostafy 
przerwane do 1997 r., kiedy zainstalowano sieć na 15 stanowisk. W 1998 r. zakupiono dal
sze 2 komputery z drukarkami. Z dotacji Ministerstwa Kultuiy i Sztuki zakupiono 4 modu
ły do programu SOWA. Pod koniec 1998 r. Biblioteka miała 16 komputerów i 8 drukarek.

W 1998 r. w bibliotekach samorządowych woj. suwalskiego nastąpił niewielki postęp 
w zakresie komputeryzacji procesów bibliotecznych. W 1998 r. siedem bibliotek posiadało 
sprzęt komputerowy (15 komputerów i 6 drukarek). Dwie biblioteki (w Olecku i Filipowie) 
nie miały jeszcze komputerowego programu bibliotecznego. Nadal tylko jedna biblioteka 
(w Węgorzewie) pracuje w sieci Novell z sześcioma stanowiskami. Biblioteki pracują w pro
gramach: MAK, SOWĄ Le-Lib (autorskim, opracowanym za pomocą arkusza EXEL). 
Skomputeryzowany proces opracowania zbiorów funkcjonuje w 5 bibliotekach (Augustów, 
Ełk, Węgorzewo, Banie Mazurskie, Wiżajny). Bazy własne bibliotek posiadają od 20 do 
90% opisów katalogowych. Najpełniejszą bazą dysponowała Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Węgorzewie. Komputerowy proces udostępniania zbiorów funkcjonuje w 3 bi
bliotekach (Augustów, Węgorzewo, Wiżajny). Polega on na komputerowej rejestracji wy
pożyczeń materiałów bibliotecznych, jednak bez zastosowania automatycznego odczytywa
nia identyfikatorów książki i czytelnika oraz na automatycznym zestawianiu monitów.

SZCZECIN
Komputeryzację Książnicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie rozpoczęto 

w 1990 r. od systemu wypożyczeń, a następnie wdrażano go w innych działach. Pod koniec 
1998 r. w Książnicy pracowało 35 komputerów w programie MAK, użytkowane są również 
programy indywidualne. Na 1999 r. zaplanowano т1шр programu komputerowego na du
żą liczbę stanowisk, wiąże się to z okablowaniem starego i nowego budynku, zakupem 
komputerów nowej generacji.

Spośród bibliotek samorządowych tylko dwie biblioteki miejskie wdrożyły i użytkują 
programy komputerowe: w Łobezie (MAK) i w Policach (SOWA).

TARNOBRZEG
Dawne województwo tarnobrzeskie stosunkowo najpóźniej przystąpiło do komputery

zacji: Rozpoczęła się ona w 1998 r. i objęła ówczesną Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
w Tarnobrzegu i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Połańcu. W 1998 r. tworzona by
ła baza danych, w systemie MAK, nowości wydawniczych. Biblioteki publiczne w Stalowej 
Woli, Janowie Lubelskim i Ożarowie zakupiły w 1998 r. komputery, planując rozwój kom
puteryzacji w latach 1999/2001.

TARNÓW
Proces komputeryzacji zapoczątkowafy dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

im. J. Słowackiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie w 1994 r., najbardziej 
zaawansowana w tych pracach jest ta ostatnia. MBP w Tarnowie wykorzystuje pakiet pro-



WARSZAWA
Automatyzacja procesów informacyjno-bibliotecznych w Bibliotece Publicznej 

m.st.Warszawy rozpoczęła się w końcu 1992 r., a w 1994 r. opracowano jej założenia pro
gramowe. Wybrany został system biblioteczny ALEPH. Otrzymany w grudniu 1997 r. 
grant w wysokości 81 700 $ umożliwił Bibliotece zakup licencji systemu ALEPH 500 firmy 
Ex Libris. W 1996 r. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy opracowała projekt komputery
zacji bibliotek publicznych Warszawy i województwa warszawskiego. Stał się on podstawą 
do podjęcia takich zadań, jak utworzenie katalogu centralnego bibliotek. Jednak ograni
czone środki finansowe pozwoliły tylko na częściową ich realizację. Rok 1998 był okresem 
intensywnych prac przy implementacji zakupionego systemu, konwersji bazy Katalogu 
Głównego, budowie Katalogu Centralnego. W październiku 1998 r. rozpoczęto bieżącą 
pracę w module katalogowania ALEPH-a oraz udostępniono online Katalog Główny oraz 
Katalog Centralny. Katalogi te dostępne są również poprzez Internet. W 1998 r. dzięki do
tacjom dawnego Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Kultury i Sztuki poprawiła się 
znacznie sytuacja w zakresie wyposażenia w sprzęt.

Do największych baz danych (dostępnych pod koniec 1998 r.), z których czytelnicy mo
gą swobodnie korzystać, należą:

-  Katalog Główny (system ALEPH) -  46 781 rekordów;
-  Katalog Centralny (obejmujący zasoby publicznych bibliotek warszawskich) -  system 

ALEPH -  24 439 rekordów;
-  Katalog Czasopism -  23 284 rekordy (MAK).
Proces komputeryzacji warszawskich bibliotek publicznych rozpoczął się w 1993 r. 

Komputeryzacja najlepiej rozwinięta jest w Gminie Centrum. Prawie wszystkie biblioteki 
tej gminy posiadają komputery. W dzielnicach Mokotów, Ochota, Praga Płd., Praga Płn., 
Śródmieście i Wola istnieją sieci lokalne. W bibliotekach komputery wykorzystywane są 
do wydruku kart katalogowych dla całej dzielnicy i obsługi c:i^elników. Na Woli w sied
miu placówkach uruchomiono komputerową procedurę wypożyczania książek, drukowa
ne są tu także legitymacje dla czytelników. Do obsługi czytelników we wszystkich placów
kach wykorzystywany jest i^stem SOWA. Mniej zaawansowany jest proces komputeryza
cji w gminach: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ursus, Ursynów, Wawer, Wilanów, Włochy, 
Żoliborz. Tu komputery wykorzystywane są przede wszystkim do prac administracyjno- 
biurowych, a w dalszej kolejności do tworzenia własnych baz katalogowych i drukowania 
kart.

Wyposażenie w sprzęt komputerowy Biblioteki Publicznej m.st.Warszawy i warszaw
skich bibliotek publicznych pod koniec 1998 r. przedstawiało się następująco.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy: 101 komputerów, 42 drukarki, 2 serwery, sieć lo
kalna dla 147 punktów dostępu, 3 czytniki kodów kreskowych, 3 modemy, 2 skanery, 3 
streamery, projektor multimedialny; Bemowo: 2 komputery; Białołęka: 5 komputerów, 2 
drukarki, program MAK; Bielany: 6 komputerów, 5 drukarek, program MAK; Mokotów: 
37 komputerów, 2 serwery (w tym Ośrodek Edukacji Komputerowej -  14 sieć komp.), 15 
drukarek, 2 skanery, 2 cz^niki kodów kreskowych, programy MAK, ISIS, SOWA, dostęp 
do Internetu; Ochota: 24 komputery, 3 serwery, 1 notebook, 19 drukarek, 2 skanery, pro
gramy SOWA, KALI; Praga Południe: 55 komputerów, w tym 3 serwery, 28 drukarek, pro
gram SOWA, dostęp do Internetu; Pr^a Północ: 45 komputerów, 24 drukarki, 2 skanery, 
program MAK, dostęp do Internetu; Śródmieście: 76 komputerów + urządzenia peryfe
ryjne, program MAK, dostęp do Internetu; Targówek: 19 komputerów (w tym 1 serwer), 
10 drukarek, program MAK; Ursus: 1 komputer, 1 drukarka, program SOWA; Ursynów: 
4 komputery, program ISIS, sieć lokalna; Wawer: 10 komputerów z drukarkami, czytnik 
kodów kreskowych, skaner, program SOWA; Wilanów: 2 komputery, program MAK; 
Włochy: 1 komputer z drukarką, program MAK; Wola: 39 komputerów, w tym 1 serwer, 
28 drukarek, programy SOWĄ, FIX, KALI, dostęp do Internetu; Żoliborz: 7 kompute
rów, 5 drukarek, skaner, czytnik kodów kreskowych, program SOWA.

Na koniec 1998 r. biblioteki województwa warszawskiego dysponowały 29 komputera
mi (w porównaniu z rokiem 1997 -  o 12 więcej).



w  miejskich bibliotekach publicznych było łącznie 18 komputerów (Legionowo -  6, 
Marki -  3, Milanówek -  2, Nowy Dwór Maz. -  4, Otwock -1 , Piastów - 1 , Wesoła -1 ); w bi
bliotekach publicznych miejsko-gminnych było 5 komputerów (Brwinów -  1, Grodzisk 
Maz. -  2, Łomianki - 1 , Zakroczym -1 ); w gminnych bibliotekach publicznych było 6 kom
puterów (Jabłonna -  1, Komorów -  1, Lesznowola -  1, Michałowice -  1, Nadarzyn -  1, 
Raszyn -1 ) . Wymienione biblioteki pracują w programie MAK (20), SOWA-SOKRATES 
(2), pozostałe nie mają jeszcze oprogramowania. Komputery wykorzystane są najczęściej 
do: katalogowania zbiorów i tworzenia baz danych; wydruku kart katalogowych; prac ad
ministracyjno-biurowych.

WLCXXAWEK
Proces komputeryzacji w dawnej Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej we Włocławku 

rozpoczął się w 1994 r., pod koniec 1998 r. Biblioteka dysponowała 11 stanowiskami kom
puterowymi. Działała tu profesjonalna sieć Novell. Na 1999 r. zaplanowano utworzenie 
katalogu retrospektywnego zbiorów wypożyczalni centralnej. W następnej kolejności Bi
blioteka miała uruchomić stanowiska dla czytelników, w tym stanowiska multimedialne 
z możliwością korzystania z Internetu. Biblioteka pracuje w programie SOWA.

WROOAW
Na 43 biblioteki publiczne stopnia podstawowego w woj. wrocławskim tylko 9 posiada

ło w 1998 r. co najmniej 1 komputer. Oprogramowaniem najczęściej wykorzystywanym 
w woj. wrocławskim jest MAK. Oprogramowanie sieciowe posiadają: Wojewódzka i Miej
ska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, MBP w Oleśnicy, dwie biblio
teki rejonowe we Wrocławiu oraz GBP w Długołęce. WiMBP we Wrocławiu, która kom
puteryzację rozpoczęła najwcześniej, bo w 1991 r., ma najw ięksi dorobek w tym zakresie. 
Opracowuje ona bazę, która rejestruje piśmiennictwo dotyczące Wrocławia i woj. wro
cławskiego.

ZAMOŚĆ
Dawna Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu komputeryzację roz

poczęła w 1994 r. tworząc dwie bazy danych: katalog Główny i Kartotekę Regionalną. 
Rozpoczęto wówczas wydruki kart katalogowych i zestawień bibliograficznych z programu 
MAK. Rok później po powiększeniu licz% komputerów (o 5) wraz z oprzyrządowaniem, 
rozpoczęto automatyzację, m.in. założono bazy danych dotyczące wojewódzlaej sieci bi
bliotek publicznych, zakupiono program LIBRA do udostępniania księgozbioru. Wyko
rzystywano komputery do prac edytorskich, zakupiono programy KADRY, PŁACE 
i KSĘGOWOŚC. W 1997 r. WiMBP zakupiła drukarkę termiczną do kodów kreskowych. 
Największe inwestycje w zakresie komputeryzacji poczyniono w 1998 r. (zakup 10 kompu
terów, skaneru z przystawką do slajdów, nagrywarki do CD-ROM, czytników kodów kre
skowych), zorganizowano sieć komputerową na 11 stanowisk. Przygotowano również sy
stem automatycznej rejestracji wypożyczeń w systemie LIBRA. Uruchomiono kompute
rowe informatorium katalogowe dla czytelników.

Spośród bibliotek samorządowych dawnego woj. zamojskiego jedynie MBP w Toma
szowie Lubelskim (dzięki umowie z PFRN-em) przystąpiła w 1997 r. do komputeryzacji. 
Ma jeden komputer z drukarką, korzysta z programu MAK.

ZIELONA GÓRA
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze 

zainstalowany jest program PROLIB, systematycznie modernizowany i rozbudowywany. 
Biblioteka komputeryzację rozpoczęła w 1994 r. i do końca 1998 r. została wyposażona 
w bogaty i różnorodny sprzęt służący komputeryzacji (posiada ponad 30 komputerów, kil
ka różnego typu serwerów, około 20 drukarek i inny sprzęt). Program PROLIB w WiMBP



realizuje następujące funkcje: gromadzenie wydawnictw, opracowanie wydawnictw zwar
tych oraz ciągłych, rejestracja czytelników, rejestracja wypożyczeń, przeglądanie baz da
nych, zamawianie komputerowe książek z magazynów i rezerwacja wydawnictw wypoży
czonych, sporządzanie statystyk, druk upomnień, przeprowadzanie skontrum i ubytkowa
nia foięgozbioru. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida 
w Zielonej Górze wdrażany jest program komputeryzacji bibliotek publicznych w woj. lu
buskim, finansowany z budżetu poszczególnych bibliotek.

W 1998 r. biblioteki samorządowe województwa zielonogórskiego kontynuowały roz
poczęty w 1996 r. proces komputeryzacji swoich placówek. Kolejnych 8 bibliotek wzboga
ciło się o sprzęt i program komputerowy. Na koniec 1998 r. skomputeryzowanych było 
12 bibliotek. Poza Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Wolsztynie, która zakupiła pro
gram SOWA, pozostałe biblioteki dysponują programem MiniLIB, opracowanym przez 
wrocławską firmę informatyczną Mifaam H s.c. i wdrażanym przez współpracujący z nią 
zielonogórski Max Elektronik, twórcę programu PROLIB, z którego korzysta WiMBP 
w Zielonej Górze.

Tylko połowa z komputeryzujących się bibliotek mida za pomocą łącza modemowego 
dostęp do Internetu, pozostałe zamierzały uzyskać takie połączenia jeszcze w 2000 r.

Z M IA N Y  W  KO M PUTERYZACЛ  B IB L IO TE K  
PO R EO R G A N IZA O T S IE C I B IB LIO TE C ZN E J

w  wyniku reorganizacji administracji samorządowej w 1999 r. powstało 16 woje
wództw i ponad 360 powiatów. Konsekwencją tych zmian powinno być utworzenie 16 wo
jewódzkich bibliotek publicznych i bibliotek powiatowych we wszystkich nowo powoła
nych powiatach. Tymczasem wojewódzkich bibliotek publicznych w 2000 r. mieliśmy 18 
(bo po dwie wojewódzkie biblioteki publiczne były w woj. kujawsko-pomorskim oraz lu
buskim), natomiast biblioteki powiatowe zaistniały zaledwie w 1/3 istniejących powiatów.
0  ile przed 1999 r. województwa były w przybliżeniu porównywalne pod względem obsza
ru, to obecnie mamy jednostki administracji wojewódzkiej ogromne (np. mazowieckie)
1 małe (lubuskie, opolskie, świętokrzyskie). Jeżeli na tym tle przedstawimy stan skompu
teryzowanych bibliotek, to zawsze województwo mazowieckie wysunie się pod tym wzglę
dem na plan pierwszy. Stąd należałoby unikać takich porównań i przedstawiać proporcje 
pom ięd^ liczbą skomputeryzowanych bibliotek w danym województwie, do nieskompute- 
ryzowanych.

Pomimo niedostatku środków na rozwój komputeryzacji w bibliotekach publicznych, 
to jednak jej stan zmienia się na korzyść. Przekonują nas o tym wyniki badań ankietowych, 
przeprowadzone w miesiącach wrzesień-paździemik 2000 r. przez Bożenę Bartoszewicz- 
Fabiańską20. Z badań tych wynika, że biblioteki wojewódzkie w zakresie wydawnictw 
zwartych wprowadziły od 5 do 78% zasobów własnych. Wszystkie rozpoczęły budowę ka
talogów wydawnictw zwartych od wprowadzenia wpływów bieżących, uzupełniając w mia
rę możliwości bazę o zbiory retrospektywne. Największy procent wprowadzonych opisów 
zwartych miały wojewódzkie biblioteki publiczne w: Rzeszowie, Zielonej Górze i Opolu. 
Największ4  liczbę komputerów posiadały: Biblioteka Śląska w Katowicach (160 stacji ro
boczych), Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy (100 stacji roboczych). Książnica Pomorska 
w Szczecinie (75 stacji roboczych w sieci i 19 poza siecią). Informacje o zasobach własnych 
udostępniały wszystkie biblioteki wojewódzkie w sieci lokalnej oraz 10 bibliotek w Inter
necie. Dostęp do Internetu realizowany był w 14 wojewódzkich bibliotekch publicznych

20 Wyniki badań ankietowych na ten temat Bożenia Bartoszewicz-Fabiańska przedstawiła na 
ogólnopolskiej konferencji w sprawie komputeryzacji bibliotek publicznych, zorganizowanej w listo
padzie 2000 r. przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.



łączem stałym, w 4 -  modemowe. Prawie wszystkie wojewódzkie bibłioteld miały swoją 
elektroniczną skrzynkę pocztową.

Ogólny bUans dokonanych zmian w komputeryzacji bibliotek publicznych zamyka się, 
według Bożeny Bartoszewicz-Fabiańskiej, następującymi faktami:

-  ws^stkie wojewódzkie biblioteki publiczne i 60 bibliotek powiatowych komputery
zują procesy biblioteczne,

-  ws^stkie wojewódzkie biblioteki publiczne mają sieci lokalne,
-  14 bibliotek wojewódzkich i 42 powiatowe mają dostęp do Internetu,
-1 5  bibliotek wojewódzkich i 15 powiatowych ma swoje strony www, część z nich udo

stępnia swoje katalogi w Internecie,
-  niektóre biblioteki powiatowe podejmują próby współkatalogowania oraz prowadze

nia katalogu zbiorów bibliotek publicznych w powiecie.
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uoo^enc poanrrc4fit̂ *abbarre> 
bftdKCfoztc rcnomr^dl abbotii 
Ьм liccor^ ^  monotbD«bikN« 
cot.1 aba q od Ф ай  bntDfmod̂  
etmft ą tr u . vonuipd e^^ountll 
ful reco^ttfti obbacce ЬЛ dioć n9 
rrcufcnr. 13 *%\жт» k p f m t  nb 
\Ылfu^^vШЛкшJ£^. 21.3 W 
vf.¥U(abbdtib*Ucttti Гио1̂ 0ф 
ntoneOm^fno^ putrfl« 1 dad 
illaptiolaiurmt ч i fccfufflci' 

iariGlktmi obnneitr 
^mdickriCflU pfart голГигЛтА 
I#  id compete tfęUno pufare 
fed^indalio* ^ 6 .

C  SbbMT^bfaetĉ acniualte 
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INDEKS OSOBOWY
Adamiec Witold 65,72 
Alejchem Szolem 238 
Aleksander I Romanow 240 
Anculewicz Stefania 277 
Andrysowicz Łazarz 253 
Andrzejewski Jerzy 262 
Anrysiak Ewa 246 
Araszkiewicz Feliks 251 
Arystoteles 240 
Asnyk Adam 243
Bajkowska Hanna 269-270 
Balcerowska Krystyna 275 
Balcerowski Zbigniew 280 
Balicki W. 252 
Balzer Oswald 248 
Barcikowska M. 107 
Bartoszewicz Julian 253 
Bartoszewicz Kazimierz 253 
Bartoszewicz-Fabiańska Bożena 226 
Bartoszewiczowie Włodzimierz i Maria 

Magdalena 257-258 
Basińska Małgorzata 275 
Baszyńska Wiesława 275 
Batt Chris 16,225 
Bączkowski Tadeusz 252 
Bątkiewicz Teresa 272 
Bechczyc-Rudnicka Maria 251 
Becken Jorg 105 
Beldowski Jan Nepomucen 266 
Bem Józef 256 
Berdychowska Bogumiła 97 
Berwiński Ryszard 256 
Białkowska Barbara 138,139 
Biedermannowie -  przemysłowcy Łodzi 253 
Bielasta Barbara 271 
Bielawska Maria 240 
Bieńkowska Barbara 50 
Bieńkowska Danuta 275 
Bieńkowska Teresa 274 
Biliński Lucjan 13,14,24,56,62,86,89,116, 

121,122,124,159,162,171,172,185,187,
210,212,213,221,227,238,240,269 

Biliński Wacław 253 
Bilska Grażyna 284 
Bliziński Józef 256 
Bliziński Wacław, ks. 253 
Blum-Kwiatkowski Al. 252

Błaszczyk Jolanta 285 
Bobrowska Krystyna 253 
Bochan Maria 171,229 
Boczkowski Piotr 226 
Bomerska Ewa 271-272 
Boniecka Maria 262 
Branicki Władysław 266 
Brodowicz Józef 243 
Brożek J. 239 
Brucz Stanisław 253 
Brulińska Zofia 284-285 
Bryk Aleksander 251 
Budyńska Barbara 42,197,198 
Bula-Ptasińska Urszula 244 
Burakowski Jan 172 
Bush George 124 
Busiakiewicz Bolesław 253 
Buzek Jerzy 212 
Buzek Ludgarda 212 
Byron George 253 
Byrska Małgorzata 154
Cebrowski Andrzej Kazimierz 252 
Chałupczak Henry 97 
Chłapowski Karol 256 
Chmielewski Grzegorz 285 
Chmielowski Benedykt 243 
Chodkiewicz Jan Karol 256 
Chodyński Adam 246 
Chróścielewski Tadeusz 253 
Chwalewik Edward 249 
Ciekliński Zbigniew 253 
Ciempka Elżbieta 272 
Conrad-Korzeniowski Joseph 245 
Cordi V. 239 
Cudnik Zbigniew 205 
Cybulski Radosław 109 
Cyceron 259
Czajka Stanisław 214,222 
Czajkowski Franciszek 143 
Czapski Józef 76
Czarkowska-Pasierbińska Joanna 110 
Czarnecka Teresa 256 
Czarnecki Władysław 257 
Czartoryski August, Aleksander 256
Danek Zygmunt 240 
Dąbrowska Maria 241 
Dąbrowski Jan 251



Dąbrowski Wincenty 252 
Dembski Janusz 255 
Długosz Jan 249 
Dobrowolski Stanisław R. 262 
Dobrowolski Zdzisław 
Dobrzelewski Seweiyn 227 
Dołęga-Mostowicz Tadeusz 124 
Dominikowska Jolanta 275 
Doroba Jan 251 
Dowgielewicz Irena 245 
Drewniewska-Idziak Barbara 118 
Drzewiecki Marcin 12,14 
Dunin Janusz 253 
Duninówna Helena 253 
Dygasiński Adolf 249 
Dylik Jan 253 
Dziemińska Teresa 270
Erzepka Bolesław 247
Faber Miec^sław 277 
Falkowska Dorota 284 
Famik Ernst 247 
Farsę Robert W. 123 
Ficner Bogdan 228 
Ficowski Jerzy 103,245 
Fijałkowski Paweł 261 
Fijałkowski Stefan 278 
Fleszar Halina 274 
Flukowski Stefan 262 
Fredro Alelcsander
Gajdulewicz Halina 270 
Gajewski Jerzy 171,190 
Galicka Izabela 91 
Gallus Józef 247
Galewska Cecylia Zofia 282,283
Gałc2̂ ski Konstanty Ildefons 262
Gawarecki Hipolit Wincenty 252,259
Gawroński Andrzej 166,184,275
Giedroyć Jerzy 97
Gierlotka Marek 212
Gil Franciszek 262
Gliicksberg Natan 252
Gliicksberg Teofil 252
Gliwa Stanisław 265
Gloger Zygmunt 266
Głowacka Oktawia 251,265
Godula Franciszek 247
Gołębiowski Stefan 239
Gomulicki Juliusz Wiktor 244
Gomulicki Leon 253
Górecka Katarzyna 154
Górka Barbara 181
Górka Olgierd 99,246,248
Grabowski Tadeusz. 262
Grochowiak Stanisław 250
Grohmanowie - przemysłowcy Łodzi 253
Grottger Artur 256
Gruberska Ewa 116
Grzeszczuk Micłiał W. 220
Gr^mała-Siedlecki A. 124
Guidon Zenon 272

Gurfinkel Nathan 152 
Gutiy Maria 138 
Gwagnin Aleksander 243
Haller Jan 253
Haller Józef 240
Hellwig z Nysy 253
Hempel Stefan 259
Henelii N. 239
Heibert Zbigniew 262
Herling-Grudziński Gustaw 76
Herminia - cesarzowa, żona Wilhelma II269
Hollender Heniyk 109
Horacy 259
Howorka Bolesław 151,152
Ilmurzyńska Halina, 237 
Iłłakowiczówna Kazimiera, 124 
Iwanicki Miec:tysław 107 
Iwaszkiewicz Jarosław 262
Jachowicz Stanisław 243,244 
Ja<^a 1.125 
Jagielski J. 107 
Jagielski Mariusz 300 
Jagiełło Michał 97 
Jakubiak Janina 277 
Jałowiec Jolanta 284 
Jamra Hanna 277 
Janczewska Jadwiga 257 
Jankowski Heniyk 271-272 
Janowska Anna 285 
Janusz Grzegorz 97 
Jarecki Jurand 212 
Jaroń Nikodem Jan 247 
Jasiński Jan Tomasz Seweryn 256 
Jastrzębska Elżbieta 272 
Jaszek Joanna 285 
Jaworsld Stanisław 253 
Jeruzalska Krystyna 95,110 
Jeske Adam 228 
Jędras Anna 282 
Jonston Jan 250 
Jóźwiak leofil 266 
Juchniewicz Jadwiga 110 
Jurczak Jan 273
Kaczmarek Roman 253,275 
Kaczmarska Maria 280 
Kaden-Bandrowski Juliusz 241 
Kadłubek Wincenty 243,246 
Kamieńska Anna 262 
Kamińska Aleksandra 271 
Kanter Jan Jakub 238 
Kantyka Jan 247,248 
Kasprowicz Jan 256 
Keller Sławomir A. 151 
Kieibedziowa Eugenia 266 
Kierbedziowie Stanisława i Stanisław 221 
Kierski Kazimierz 240 
Kietlińska-Kamińska M. 276 
Kilar Wojciech 212 
Klemensiewicz Zygmunt 253



Klempin Н. 62 
Kluk Krzysztof 238 
Kiosińska Adrianna 219 
Koberger Anton 249 
Kochanowski Jan 249 
Kochowski Wespazjan 249 
Kocójowa Maria 199 
Koćwin Mirosława 255 
Kolanowska Zofia, 90 
Kolasa Władysław 226 
Kołakowski Leszek 260 
Kołłątaj Hugon 243
Kołodziejska Jadwiga 18,30,50,58,126,197, 

198
Kołtuniak Anna 285 
Kondek Stanisław 73,253 
Koniczek Ryszard 174 
Konieczna Teresa 97,107 
Konopacki Ksaweiy 252 
Konopnicka Maria 261,262 
Kopaliński Władysław 183 
Kopciuch-Dawski Stanisław 244 
Korfanty Wojciech 249 
Korsak Włodfimieiz 245,269 
Korwin Maciej 263 
Korzeniowski Józef 243 
Kosecka J. 276
Kossakowie Juliusz i Wojciech 256 
Kossuth Edward 205 
Kostrzewski Józef 269 
Kowalczewski Maciej 272 
Kowalczyk-Mroczkowska Ludmiła 272 
Kowalski Tadeusz 250 
Kowerski Stefan 251 
Kownaclca Maria 265 
Kozakiewicz Wanda 146 
Kozłowska Barbara 284 
Krajewska Anna 199 
Krajewski Jan 264 
Krasicki Ignacy 256 
Kraszewski Józef Ignacy 243,256 
Kraszewski Kajetan 250 
Kraszkiewicz Anna 270 
Krausher Aleksander 248 
Kromer Marcin 243,253 
Kruszewski Tomasz Maciej 146 
Krzeszowska L. 276 
Książarski Wojciech 220 
Kucharska Maria 271-272 
Kudera Jan 247 
Kulmowa Joanna 262 
Kunc Maria 285 
Kuncewiczowa Maria 262 
Kunderak K^tyna 28,171 
Kurcz Zbigniew 97 
Kurek Jalu 241 
Kurowska Bronisława 
Kwaśniewicz Stanisław 212 
Kwaśniewski Aleksander 98,213 
Kwiatkowski Dymitr Bogdan 258 
Kwitkowska-Wytwisz Elżbieta 284

Lachnitt Walerian 262 
Lalek Maria 275 
Langner Zbigniew 
Latanowicz Stanisław 256 
Lelewel Jochim 247 
Lenartowicz Teofil 256,266 
Leopold Józef 246 
Leopolita Jan 243 
Leszczyński Stanisław 266 
Ligęza Leon 251 
Line Maurice 173 
Lipiński Karol 240 
Lis Jan 252 
Lompa Józef 247 
Londzin Józef, ks. 243 
Ludwik Orleański 239
Łapiński Stanisław 253 
Lepkowska Ilona 151 
Łozowska Marianna 221 
Łuczak Alojzy Andrzej 258 
Łysakowski Adam 48
Maciej z Miechowa 249
Maciejewicz Eugeniuisz 262
Maciejewski Roman 250
Maj Jerzy 44,206,209,211,220,226,266
Majdak Teresa 300
Majerczyk Krzysztof 260
Malicki Jan 249
Małuszyński M. 252
Manutius Aldus 240
Maskaluniec Weronika 282
Matejko Teresa 273
Matuszewska Wioleta 285
Matyjaszek Ikdeusz 229
Maxelon Michał 270
Męclewski Edmund 262
Michałowski Grzegorz 269-270
Michnal Władysław 110,169
Mickiewicz Adam 239
Miechowita Maciej 253
Mierosławski Ludwik 258
Mierzwińska Kiystyna 275
Miłosz Czesław 76,241
Minda Elżbieta 283
Mirga Andrzej 104
Misiowa Aleksandra 280
Mitka Elżbieta 274
Modrzejewska Kiystyna 251
Modrzejewska Helena 256
Mollin Elżbieta 283
Morawski Zdzisław 245245
Moś Ignacy 256
Mozer Małgorzata 279
Mróz Lech 104
Musioł Danuta 249
Musioł Paweł 247
Nahorna-Golczyk Danuta 275 
Nahotko Marek 225 
Napieraj Zofia 275 
Nawróci Wacław 256



Niemcewicz Julian Ursyn 247,249,253 
Nieznanowska Weronika 282 
Norwid Q^rian Kamil 244 
Nowak Beata 279 
Nowakowski Tadeusz 278
Ociepa Jolanta 240 
Oczykowski Romuald 252 
Olczak Janusz 245 
Oleśnicki Zbigniew 240 
Oplawska Leokadia 126 
Orgelbrand Samuel 243 
Orzeszkowa Eliza 239 
Osmańczyk Edmund 262 
Ostrowski Stanisław 272 
Owidiusz 240,259
Paluszkiewicz Marian 257
Papusza (Bronisława Wajs-Papusza) 104,245
Papuzińska Joanna 95
Parandowski Jan 240,241
Parczewski Alfons 246
Pasławska Paulina 280-282
Paszkowski Kazimierz 253
Paszkowski Zbigniew 213
Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna 175
Paukszta Eugeniusz 269
Pertek Jerzy 257
Pękalska Ewa 285
Piasecki Władysław 205
Pietrulewicz Renata 110
Pigła Włodzimierz 92,247
Pigoń Edward 163
Pilarczyk Mirosława 90
Piłsudski Józef 124,253
Piotrkowczyk Andrzej 238,253
Pius П 249
Piwowarek Mirosław 111 
Plantin Krzysztof 240 
Plebański Józef Kazimierz 266 
Plutarch 259 
Podhorski Kazimierz 116 
Podsiadły Urszula 285 
Pol Wincenty 247 
Polus Piotr 110 
Pośpiech Marta 271-272 
Potocki Jakub 266 
Poważyńska Jolanta 284 
Powołacki Tadeusz 253 
Prawda Dorota 280 
Prokopowicz Maria 92,247 
Prus Bolesław 237, 251,265 
Prus Konstanty 248 
Pruszcz RH. 239 
Przedpełski Marian 266 
Przybyszewski Witold, 43,56, 57,169,181,206, 

209
Przypkowski Tadeusz 246 
Przywara Michał 247
Raczyńska Konstancja 253 
Radliński Igna(^ 266 
Radziejewska Maria 257

Radziszewska Anna 272
Radziwiłłowie 256
Rakiewicz Augustyn 238
Ramutowska Małgorzata 16
Rej Mikołaj 253
Religa Zbigniew 212
Reymont Władysław 253,256
Rezler Marek 279
Roger Tadeusz 243
Romanowska Elżbieta 274
Różniatowski Abraham 249
Rubinowski Zbigniew 272
Rudnicka Halina 265
Rudnicki Kazimierz 265
Rusek Adam 43,57, 73,169,187,198,181
Rybacki Karol 252
Rybus Hemyk, ks. 253
Rydzewska Nina 262
Ryynanen Mirja 17,45,63
Sadowska Jadwiga 173 
Sandauer Artur 262 
Sąsiadowicz Maria 284 
Schroder Renata 279 
Sedlaczek Franciszek 205,266 
Sedlak Włodzimierz 261 
Sekulski Jerzy 244,259 
Seneka, 240 
Serej Bożena 271-272 
Sękowski Roman 253 
Sienkiewicz Hemyk 256 
Sienkiewiczowa Maria 257 
Sikorski Antoni 259
Sillbersteinowie - przemysłowcy Łodzi 253
Skarga Piotr; 239
Skórzewski Zygmunt 256
Słowacki Juliusz 256
Słowik Jolanta 226,229,285
Smolik Jan 256
Sobczyński Jan, ks. 246
Sołżenicyn Aleksander, 76
Spóz Andrzej 92,247
Stachowska-Musiał Ewa 199
Stachura Edward 262
Starzewska Aniela 250
Stec Elżbieta 272
Stec Joanna 284
Stefan Batory 256
Stefańczyk Elżbieta 269
Stepnowska Agnieszka 237
Sternberg Ignacy Karol 243
Steuchus Augustinus 253
Stillfried von Rattonitz Benno 246
Stolarski Błażej 253
Straus Grażyna 142
Strażyc Stanisław 252
Strumph-Wojtkiewicz Stanisław 262
Strzelecki Władysław 253
Studentowicz Kazimierz 262
Stupakowa Regina 272
Suldertowa-Biedrawina Emilia 276
Swianiewicz Jerzy 225,226



Sygietyńska Hanna 91 
Szaniawski Jerzy 2Ы 
Szaniawski Klemens 256 
Szczawiej Jan 241 
Szczęch Władysław 225 
Szczęsnowicz Małgorzata. 270 
Szejer Ludwik 253 
Szeląg Krzysztof 241 
Szelburg-Zarembina Ewa 241 
Szersznik Leopold Jan 241 
Szewc Andrzej 151 
Szląskowski Bolesław 252 
Szmit-Zawierucha Danuta 266 
Szuldrzyński-Lubasz Stanisław 257 
Szymanowski Wojciech 114,169 
Szyszko Mieczysław 199
Śliwińska Elwira 227 
Ślizień-Koralewska Grażyna 270 
Śniadecki Jędrzej 239
Tarczyński Władysław 252 
Tatarczucłi Maria 262 
Tchórzewska-Kabata Halina 175 
Telega Stanisław 262 
Tetmajer Kazimierz 256 
Tomasz z Akwinu 240 
Tomaszewski Jerzy 97 
Tomczak Mirosława 270 
Turwid Marian 240 
Ibszewski Tadeusz 52 
Tbtkowska Maria 262 
Tuwim Julian 104,245,253 
lyras Waldemar 271 
Tyma-Danielczyk Elżbieta 249 
Tyws Andrzej 14
Ujejski Kornel 243,256 
Ułdeja Ewa 280 
Ungler Florian 240
Vogel Zdzisława 274 
Voit Michał 251
Wajsbrot Teresa 276-277
Wajs-Papusza Bronisława (zob. Papusza)
Walczak Krzysztof 246
Walczak Marian 257
Wańkowicz Melchior 124
Warczok Helena 221
Warężak Jan 253
Wasilewska Bożena 277
Wasilewski Juliusz 28
Waśkowski Antoni 253
Waśkowski Marian 253
Watt Aleksander 76
Wawrzeniecki Marian 266
Wawrzykowska-Wierciochowa Dioniza 266
Wąsowicz Mirosława 105,107

Wąsowski Krzysztof 151
Weigl Marian 258
Węglarska Aleksandra 270
Wężyk Feliks 253
Whifiin Jean J. 123
Wiechecka Alicja
Wiechecki-Wiech Stefan
Wieczorek K. 107
Wieniawski Julian 256
Wierciński Gustaw 250
Wierciński Heniyk 250
Wierzbicki Jerzy 205
Wierzbowski Jan 225
Wietor Hieronim 249
Wiktor Jan 239-240
Wilhelm I I 257
Wilk Jan 259
Władysław Łokietek 240
Wojciechowski Jacek 31, 32,124,126,137
Wojecki Mieczysław 105
Wolff K a ta r^ a  142
Wolnikowski Adam 246
Wolny Helena 249
Wolski Zygmunt 266
Wołoch Krystyna 95,109,110,175
Wołosz Jan 44,175,282
Wróblewski Jan 113
Wujek Jakub 243
Wyka Jan 241
Wypych Ewa 275
Wysocka Anna 277
Wysocka Grażyna 105
Wyspiański Stanisław 253
Zabieglik Maria 278 
Zabrocki Jan 111 
Zakrzewski 1.125 
Zamenhoff Ludwik 239 
Zankiewicz D. 238 
Zapolska Gabriela 256 
Zaremba Małgorzata 282 
Zarzębski Tadeusz 38 
Zawadzki Józef 239,252 
Zawadzki Konrad 284-285 
Zegadłowicz Emil 239,240 
Zielińska Elżbieta 277 
Zielińsłd Jan Erwin 256 
Zientalak Tadeusz 253 
Ziółkowski Wiktor 251
Zybert Elżbieta Barbara 14,106,111,143,144, 

146,148,149, 199 
Zygmunt August 253,241, 256,266 
Zygmunt III Waza 256 
Zyska Bronisław 122
Żbikowsld A. 107
Żmigrodzki Zbigniew 107,108,162



INDEKS PRZEDMIOTOWY

Adiunkt biblioteczny 194 
Adiunkt dokumentacji naukowej 196 
Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 

(dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna w 
%dgoszczy) 203 

Akademia Pedagogiczna w Krakowie - Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
203

Akademia Świętokrzyska im. Jana 
Kochanowskiego w Kielcach 202 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 244 
Akt o utworzeniu biblioteki 24 
ALBUM - program 296 
ALEPH 287,304 
„Almanach Żydowski” 107 
Antwerpskie Muzeum Plantina-Moretusa 240 
Antykwaryczny handel 63,237 
ARAR w Katowicach 212 
Archiwizowanie egzemplarzy obowiązkowych 

68
Archiwum Akt Nowych 201 
Archiwum Artystyczne Teatru Nowego w 

Poznaniu 257 
Archiwum cesarzowej Herminii 269 
Archiwum Farnika 247 
Archiwum Haliny z Przerowa Jarochowskiej- 

Sobieszęzańskiej 258 
Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy 

Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej 
Szkoły Muzycznej w Katowicach 244 

Areszty śledcze - obsługa biblioteczna 148 
ARKA - system 225 
Armia Krajowa 240 
ARS POLONA 95 
Asystent biblioteczny 194 
Asystent dokumentacji naukowej 196 
Atlas świata Abrahama Orteliusa 264 
Audiowizualne zbiory 91-92 
Aukcje 237
„Ausra” (Jutrzenka) 101 
Autografy Fryderyka Chopina 258 
Autografy Janusza Radziwiłła 269 
Autografy Karola Lipińskiego 258 
Autografy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, 269 
Autografy Stanisława Staszica 269

Automatyzaqa Bibliotek Szkół Wyższych i 
Instytucji Naukowych Łodzi 297 

Automatyzacja serwisów bibliograficznych 185 
Autorska Pracownia Architektury URBICON 

Sp. z 0 .0 .213 
Autorskie prawa majątkowe 68 
Autorskie prawo 151-154
Balzeriana 248
Baza biobibliograficzna „Znani Tarnowianie” 303 
Baza danych „Biblioteki w Polsce” 48 
Baza danych „Przewodnika Bibliograficznego” 

161
Baza danych Dłużnicy 300 
„Baza Informacji Lokalnej” 298 
Baza KATALOG 302
Bazy danych „Przewodnika Bibliograficznego” 

na CD-ROM-ie 165 
Bełastokkaja Obłastnaja Biblioteka im.

Gorkogo 239 
Bełchatowski Okręg Przemysłowy i kultura 

województwa piotrkowskiego na łamach 
prasy 278,279 

Bergitka Roma 99 
„Besida” (Język) 101 
Bestwina 294
„Bezpłatna Biblioteka dla Niezamożnych 

Mieszkańców Radomia” 259 
Białorusini 99
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 

98
Biblie 243 
Bibliobusy 159 
Bibliofile 51
Bibliofilskie czasopisma 51 
Bibliofilskie druki 240 
Bibliofilskie kolekcje 248 
Bibliografia Bełchatowa -  zob. Bełchatowski 

Okręg Przemysłowy i Kultura ... 
Bibliografia województwa częstochowskiego 

271
Bibliografia cracovianów 274 
Bibliografia czasopisni warszawskich 284-285 
Bibliografia Dolnego Śląska 285 
Bibliografia Kielecczyzny 272 
Bibliografia Krakowa 273-274 
Bibliografia Krakowa i województwa 

miejskiego krakowskiego 274



Bibliografia literatury dotyczącej województwa 
koszalińskiego i słupskiego 273 

Bibliografia Lubelszoyzny 275 
Bibliografia Łodzi i województwa łódzkiego 

275
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie 

dziesięciolecia 1945-1955 276 
Bibliografia Mazur i Warmii w okresie lat 1956 

-1960.276 
Bibliografia Ostrołęki 277 
Bibliografia Pomorza Zachodniego 282-283 
Bibliografia Pomorza Zachodniego: 

piśmiennictwo krajowe 273 
Bibliografia regionalna 68,183 
Bibliografia regionalna Wielkopolski 

(bibliografia województw konińskiego, 
leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego) 
278-279

Bibliografia regionu białostockiego 270 
Bibliografia Rzeszowszczyzny 280 
Bibliografia satyry 1977-1995 (uwzględnia 

legnicki Satyrykon) 275 
Bibliografia Śląska 184,272 
Bibliografia Warmii i Mazur 276-277 
Bibliografia Warszawy i województwa 

warszawskiego 285 
Bibliografia województwa bialskopodlaskiego 

269-270
Bibliografia województwa białostockiego, 

łomżyńskiego i suwalskiego 270 
Bibliografia województwa bielskiego 270-271 
Bibliografia województwa bydgoskiego 270 
Bibliografia województwa ciechanowskiego 271 
Bibliografia województwa kieleckiego 272 
Bibliografia województwa nowosądeckiego 276 
Bibliografia województwa opolskiego 277 
Bibliografia województwa ostrołęckiego 277 
Bibliografia województwa płockiego 278 
Bibliografia województwa radomskiego 280 
Bibliografia województwa tarnowskiego 284 
Bibliografia województwa toruńskiego za lata 

1995-97 wydana w wersji elektronicznej 284 
Bibliografia województwa wałbrzyskiego 284 
Bibliografia województwa wrocławskiego 285 
Bibliografia Zawartości Czasopism 90,173,

225, 231, 290 
Bibliografia Ziemi Lubuskiej 285 
Bibliografia Ziemi Radomskiej 280 
Bibliografie regionalne - zestawienie tytułowe 

285-286
Bibliografie regionalne 269-286 
Biblioteczne tantiemy 152-154 
Biblioteka Elbląska im. C.K. Norwida 292 

(zob. też WiMBP w Elblągu)
Biblioteka prof. Macieja Józefa Brodowicza 

243
BIBLIOTEKA - program 295 
Biblioteka Bełastockogo Gosudarstwennego 

Pedagodiczeskogo Institutu 239 
Biblioteka bernardynów bydgoskich 240 
Biblioteka Jagiellońska 67, 69,70,119,122

Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego 68 

Biblioteka Kongresu 115 
Biblioteka Kórnicka 256 
Biblioteka Miejska w Nowym Tomyślu 219 
Biblioteka Muzeum Miejskiego w Cieszynie 

(zob. księgozbiór pomuzealny) 243 
Biblioteka Narodowa w Warszawie 16,25-26, 

29,33,37, 64,67, 69,70,71, 90,114,115, 
119,120,125,122,171,172,173,174,185, 
211, 225,227, 240, 269, 291, 300, 

„Biblioteka Pisarzów Polskich” 252 
„Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu 220, 

222
Biblioteka pod Atlantami 14,220 
Biblioteka Polska dla Ludu Kraju 

Cieszyńskiego 241 
Biblioteka Powiatowa w Karwinie 113 
Biblioteka publiczna - definicja 15 
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Warszawa- 

Mokotów 179 
Biblioteka Publiczna Gminy Dorohusk 244 
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy 18,32,48, 

68, 94,118,120,138,169,171, 221, 251, 
265-267,284-285, 304 

Biblioteka Publiczna Sejmiku Radomskiego 
im. Stefana Hempla w Radomiu 259 

Biblioteka Publiczna w Braniewie 21 
Biblioteka Publiczna w Tucholi 291 
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 32,94,120,

253,299
Biblioteka Radomska 256,259 (zob. też. WBP 

w Radomiu, MBP w Radomiu)
Biblioteka Radziecka 256 
Biblioteka Radziwiłłów z Nieświeża 256 
Biblioteka rodowa Sanguszków 263 
Biblioteka Sejmowa 69 
Biblioteka Sejmu Śląskiego 246 
Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej nr 2 

w Makowie Mazowieckim 91 
Biblioteka Szolem Alejchema 238 
Biblioteka Śląska 184
Biblioteka Śląska w Katowicach 32,68,93,114, 

118, 120,211, 212-213, 217,246-249,272 
Biblioteka Towarzystwa Ludoznawczego 243 
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w 

Sopocie, 68
Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu, 67 
Biblioteka Uniwersytetu im. M. Kopernika w 

Toruniu 67
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi,

67
Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego 68 
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w 

Warszawie 67 
Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego we 

Wrocławiu 68 
„Biblioteka w Gminie. Biuletyn Bibliotekarza” 

180
„Biblioteka w Społeczeństwie” 180 
„Biblioteka w Szkole” 230



Biblioteka Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich 119 

Bibliotekarskie organizacje 46-53 
Bibliotekarskie stanowiska 194-195 
Bibliotekarz - stanowisko 195 
„Bibliotekarz Elbląski” 180 
„Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 180 
„Bibliotekarz Lubelski” 180 
„Bibliotekarz Olsztyński” 180 
„Bibliotekarz Poznański” 180 
„Bibliotekarz Radomski” 180 
„Bibliotekarz Rzeszowski” 180 
„Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski” 180 
„Bibliotekarz Zachodniopomorski” 180 
„Bibliotekarz” 48,180 
Bibliotekarze dyplomowani 194 
„Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach 

Współczesnych” 48 
Biblioteki - stan liczbowy 40-44 
Biblioteki centralne 77 
Biblioteki fachowe 35
Biblioteki jednostek badawczo-rozwojowych 33 
Biblioteki o statusie naukowym 31-34 
Biblioteki PAN 33 
Biblioteki powiatowe 30 
Biblioteki przystosowane dla osób 

niepełnosprawnych 143 
Biblioteki publiczne połączone z ośrodkami 

kultury 27
Biblioteki publiczne - stan liczbowy 40-44 
Biblioteki publiczne połączone z domami 

kultury 41 
„Biblioteld publiczne w liczbach” 174 
Biblioteki publiczne w obiektach 

adaptowanych 219-222 
„Biblioteki publiczne województwa 

piotrkowskiego na łamach prasy” 278 
Biblioteki publiczno-szkolne 42,130 
Biblioteki szkolne 27,35 
Biblioteki szkół wyższych 33 
Biblioteki szpitalne 144-146 
Biblioteki więzienne 148-149 
Biblioteki wiodące 77 
Biblioteki wyższych uczelni 35 
Biblioterapeutyczna działalność 111 
Biblioterapia 146
„Bibliotheca Magna-Perennisque” - medal 48 
„Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny WBP w 

Krakowie” 180 
Biulet)^ ^formacyjny 180 
Biulet^ Żydowskiego Instytutu Historycznego 

107
Biuletyn ZG SBP 48
Blaeu oficyna 241
BPG Choczewo 293
BPG Luzino 293
BPG Przodków 293
BPG Trąbki Wielkie 293
BPG Wejherowo z siedzibą w Gościcinie 293
BPG Zblewo 293
BPMiG Bobolice 295
BPMiG Bogatynia 214

BPMiG Bojanowo 296 
BPMiG Brusy 291 
BPMiG Drawsko Pomorskie 295 
BPMiG Jarocin 293 
BPMiG Kalisz Pomorski 295 
BPMiG Kartuzy 293 
BPMiG Ornet 224 
BPMiG Pieniężno 224 
BPMiG Polanów 295 
BPMiG Połaniec 302 
BPMiG Sulejów 299 
BPMiG Wschowa 296 
Bródniana 267
Budownictwo biblioteczne 205-224 
„Buskie Źródło” 295 
BZCz - patrz Bibliografia Zawartości 

Czasopism
Calisiana 246
Cataloguing in Publication (CIP) 115 
Centrala Księgarstwa „Dom Książki” 63 
Centralizacja zakupu zbiorów 72 
Centralna Biblioteka Niewidomych 146 
Centralna polska biblioteka publiczna na 

Zaolziu 113 
Centralna Rada Związków Zawodowych - 

CRZZ 35 
Centralne Archiwum PPS 243 
Centralne biblioteki dziedzinowe 77 
Centralnoja Biblioteka g. Bełostok, 239 
Centralny katalog 19 
„Centralny Katalog Bieżących Czasopism 

Zagranicznych w Bibliotekach Polskich”. 
„Centralny Katalog Zagranicznych 
Wydawnictw Ciągłych” 225 

Centralny zakup i opracowanie 73 
Centralny Zarząd Bibliotek Ministerstwa 

Kultury i Sztuki 124 
Centralny Zarząd Bibliotek 38 
Centralny Zarząd Zakładów Karnych 148 
Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, 

Informacjjnej i Dokumentacyjnej im. 
Heleny Radlińskiej w Warszawie 200 

Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i 
Ekonomicznej (CINTE) 160 

Centrum Kultury Słowiańskiej w Warszawie 
111

Centrum Ochrony Zbiorów Bibliotecznych i 
Rejestracji Dawnej Książki 50 

Centrum Prasy i Książki Narodów 
Słowiańskich 111 

Centrum Ustawicznego Kształcenia 
Bibliotekarzy w Warszawie 200 

Chełmska Biblioteka Publiczna 214,216 
Chełmska BibHoteka Publiczna 214-216,241, 

291-292 (zob. też WBP w Chełmie) 
Ciechanowsłde Towarzystwo Naukowe (CTN) 

188
ONTE (Centrum Informacji Naukowej, 

Technicznej i Ekonomicznej) 160 
CIP - Cataloguing in Publication 115 
Conradiana 245



Cracoviana 21A
Cyganie (Romowie) 99,103,105,195 
„Czasopis” - miesięcznik Stowarzyszenia 

Dziennikarzy Białoruskich 101 
Czasopisma bibliofilskie 51 
Czasopisma bibliotekarskie 180 
Czasopisma w bibliotekach 86-89 
Czasopisma wydawane w językach mniejszości 

narodowych 111 
„Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 247 
Czwarta Ogólnopolska Narada Bibliografów 

269
Czytelnia dla Wszystkich 252 
Czytelnia Ludowa 241
Czytelnictwo chorych i niepełnosprawnych 142- 

145
Czytelnictwo dzieci i młodzieży 137-141 
Czytelnictwo na wsi 135-137 
Czytelnicy bibliotek publicznych 131-141 
Cz^elnicy niepełnosprawni 142-145 
Cz^elnicy według miejsca zamieszkania 141 
C^elnicy według wieku 140 
C^elnicy według zawodu 141 
C ieln ie  155
„Dalecy i Bliscy” - program 98 
Dawniejsze inwestycje biblioteczne 219-222 
De Revolutionibus orbium coelestium - 

M.Kopernika - Norymberga (1543),
Bazylea (1566)

Decentralizacja zakupu zbiorów 73 
Dekret z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach 

i opiece nad zbiorami bibliotecznymi 18-19 
Departament Domów Kultury, Bibliotek i 

Stowarzyszeń Regionalnych 138 
Departament Bibliotek 38 
Departament Kultury Mniejszości Narodowych 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 97 

Departament ft-acy Kulturalno-Oświatowej i 
Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki 52 

Destrukcja papieru 122 
„Dialog-Pheniben” czasopismo Cyganów - 

kwartalnik 101 
Dni Oświaty, Książki i Prasy 178 
Dochody Funduszu Rozwoju Kultury 55 
Dokumentalista 195,196 
Dokumenty audiowizualne 70 
Dokumenty elektroniczne 84 
Dokumenty życia społecznego 89-93 
„Dom Książki” 63
„Domovina” - wydawnictwo serbo-łużyckie 253 
Domy poprawcze - obsługa biblioteczna 148 
Dorobek w budownictwie bibliotecznym 222- 

224
„Dos Jidisze Wort - Słowo Żydowskie” - 

dwutygodnik społeczno-kulturalny 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Żydów w Polsce 101 

Doskonalenie zawodowe 31 
Drukarnia Karola Rybackiego 252 
Drukarnia 0 .0 . Bazylianów w Supraślu

Drukarnia Prymasowska w Łowiczu 252 
Druki emigraqjne 264 
Druki Insurekcji Kościuszkowskiej 249 
Druki z okresu Rewolucji Francuskiej 249 
Druki zbędne w publicznych bibliotekach 126 
Działalność naukowo-badawcza 32 
Działalność informacyjna bibliotek publicznych 

162-168
Działalność instrukcyjno-metoctyczna 169 
Działalność kulturalno-oświatowa bibliotek 

publicznych 176 
Działalność społeczna wspierająca biblioteki 

publiczne 178 
Działalność wydawnicza bibliotek publicznych 

178-183 
Dzieła Cycerona 259 
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 48
EFTA 57
Egzemplarz archiwalny 67 
Egzemplarz obowiązkowy 66 
„Ekonomista Polski” 247 
Ekslibrisy łodzian 253 
Elbląska Biblioteka Publiczna im. Cypriana 

Kamila Norwida 244 (zob. też WiMBP w 
Elblągu)

Elbląskie rękopisy 244 
Elbląskie starodruki 244 
Elektroniczna książka 131 
Elzewirów oficyna 241 
Estienne'ów ofic)ma 241 
Etaty instruktorskie w bibliotekach 190 
Europejska Konfraternia Kawalerów 

Gutenberga 51 
Ewidencja materiałów bibliotecznych 114-115, 

116,118 
Ex Libris 51
Exlibris Koła Przjjaciół Biblioteki 52
Famika archiwum 247 
Federacja Towarzystw Fotograficznych w 

Warszawie 245 
Federalna Unia Stowarzyszeń Bibliotekarskich 

62
FIDES - sieć bibliotek kościelnych 288 
Filie i oddziały dla dzieci 138 
Filmoteka Narodowa 69, 70,174 
Filologiczne Gimnazjum Koedukacyjne 

Zelligmana, J.Lebenhofta i J. Doro- 
czyńskiego 239 

Finansowanie bibliotek publicznych 52-62 
Finansowanie bibliotek publicznych w krajach 

Europy Zachodniej 60-62 
Formy udostępniania zbiorów 154-162 
Forum Czytelnicze PTCz. w Cedzynie 49 
Forum SBP 48
„Fos” (Światło) -  kwartalnik Bractwa 

Młodzieży Prawosławnej 101 
Frobena oficyna 241 
Fundacja Batorego 83 
Fundacja Mellona 296



Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim 51,83, 
267

Fundusz Rozwoju Kultury 41,55,79,133 
Fundusz Budowy Szkól 219
Gabinet Eugeniusza Paukszty 269
Gabinet prof. dr. Józefa Kostrzewskiego 269
Galeria Ilustracji Książkowej 269
„Gazeta Wyborcza” 90,173
GBP w Baligrodzie 296
GBP w Bestwinie 294
GBP w Białowieży 290
GBP w Biesiekierzu 295
GBP w Bolesławiu 294
GBP w Brzostku 303
GBP w Cegłowie 300
GBP w Chęcinach 295
GBP w Chlewiskach 224
GBP w Cmolesie 223
GBP w Czarnym Dunajcu 298
GBP w Czernicach Borowych 292
GBP w Dąbrowie Chełmińskiej 291
GBP w Długołęce 305
GBP w Domaradzu 296
GBP w Dubinach Cerkiewnych 290
GBP w Gaszowicach 294
GBP w Gierałtowicach 294
GBP w Godowie 294
GBP w Goleszowie 290
GBP w Gorzycach 294
GBP w Jaksicach 291
GBP w Jedliczu 296
GBP w Юuczach 294
GBP w Kołobrzegu 295
GBP w Komarówce Podlaskiej 290
GBP w Lichnowach 292
GBP w Lubowidzu 292
GBP w Malechowie 295
GBP w Małkini 298
GBP w Miasteczku Krajeńskim 299
GBP w Miejscu Piastowym 296
GBP w Mielnie 295
GBP w Morawicy 295
GBP w Moszczenicy 298
GBP w Mrozach 300
GBP w Mszanie 294
GBP w Nagłowicach 253,295
GBP w Nagoszewie 298
GBP w Ornontowicach 294
GBP w Pierzchnicy 295
GBP w Pietrowicach Wielkich 294
GBP w Pleśnej 303
GBP w Poświętnem 299
GBP w Radłowie 303
GBP w Radwanicach 222
GBP w Repkach 261
GBP w Rędzinach 292
GBP w Rzekuniu 298
GBP w Rzezawie 303
GBP w Sicienku 291
GBP w Siemieniu 290
GBP w Skrzyszowie 303

GBP w Spytkowicach 298 
GBP w Tarnowie Opolskim 298 
GBP w Tliroślu 297 
GBP w Ustroniu Morskim 295 
GBP w Wąsewie, 298 
GBP w Wierzchosławicach 303 
GBP w Wyrach 294 
GBP w Wysokiej Łańcuckiej 223 
GBP w Zgłobicach 303 
Gimnazjum D-ra S. Gutmana 239 
Gimnazjum Elbląske 244 
Gimnazjum im. Anny Jabłonowskiej 238 
Gimnazjum Józefa Piłsudskiego 238 
Gimnazjum w Lesznie 256 
Globus Nieba Mercatora 264 
Globus Ziemi Wilhelma Caesiusa 264 
„Głos Bibliotek Publicznych Województwa 

Białostockiego” 180 
„Głos Przeworskiej Biblioteki” 179 
Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk 

64
Gminna Biblioteka w Niebylcu 223 
Graficzny obraz dokonanej selekcji 128 
Gromadzenie publikacji objętych zakazem 

rozpowszechniania 64
Harlekiny w bibliotekach 84 
„Hoffnung” (Naclzieja) - czasopismo Niemców 

na Górnym Śląsku - miesięcznik 101 
Honorowa Odznaka SBP 48 
HORIZON 287, 299,303
IFLA15,16,44,49,78, 84,87,144,208,115, 
Imigranci 101
Imprezy edukacyjne bibliotek 176 
Informacja biblioteczna 163 
Informacja elektroniczna a prawo autorskie 

154
Informacje bibliograficzne 166 
Informacje o regionie 165 
Informacyjna działalność bibliotek publicznych 

162-168
Informacyjne społeczeństwo 167 
Inkunabufy 240,241 
Inkunabufy Leona Wielkiego 269 
Inowrocław 291
Instrukcja w sprawie zasad ewidencji 

materiałów bibliotecznych 116-117 
Instrukcyjno-metodyczna ciziałalność 169 
Instytucje kultury 21
Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej 

65,115,173 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Uniwer^etu Jagiellońskiego 
202

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach 202 

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego 
109



Instytut Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrodawskiego 202 

Instytut Filologii Polskiej. Zakład Nauki o 
Książce Uniwersytetu Gdańskiego 202 

Instytut Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego 14,48,201 

Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki 
Narodowej 41,43,65,72, 73,125,172,181, 
197,199,210,

International Reading Association - 
International Development in Europe 
Commitee 49 

Internet 16, 30,132,157,167,201,227,288, 
290,295,298,300,301,302,303, 305 

ISBN 45-46,175 
ISIS 287
ISO:1994 patrz NORMA ISO 9706:1994 123 
ISSN 45-46,175
„Jdile” (Żydek) - pismo młodzieży żydowskiej - 

kwartalnik, 101 
judaica 261
Kalewala 263
„KAPSA” - biuletyn informacyjny TNBSP 51 
Karaimski Związek Religijny w RP 98 
Kartoteki zagadnieniowe 172 
Karty adnotowane 172 
Karty katalogowe 114 
Kaszebscze Abecadło 99 
Katalog Mediów Polskich 90 
Katalogowanie w procesie wydawania książek 

115
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 202 
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 202 

Kelderasze 99 
Kełdesze 103
Klub Użytkowników Komputerów 230 
Kolejne wydania De Revolutionibus.... 264 
Kolekcja Kalewali 263 
Kolekcja Copernicus Verein 263 
Kolekcja Eugeniusza Paukszty 269 
Kolekcja Gimnazjum Akademickiego w 

Toruniu 263 
Kolekcja Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów 

253
Kolekcja ks. prof. Włodzimierza Sedlaka 261 
Kolekcja lusaticów 253 
Kolekcja notgłedów 262 
Kolekcja piłsudscianów 253 
Kolekcja posanguszkowska 263 
Kolekcja prof. Józefa Kostrzewskiego 269 
Kolekcja Rady Miasta Torunia 263 
Kolekcja Suwalszczan 261 
Kolekcja Towarzystwa Naukowego w Toruniu 

263
Kolekqa wyspianascianów 253 
Kolekcje bibliofilskie 248

Kolekcje historyczne 237-238 
Kolekcie historyczne, literackie i regionalne 

w bibliotekach publicznych 66-71 
Kolekcje literackie 237-238 
Kolekcje regionalne 237-238 
Koła Przjjaciół Bibliotek 51-52 
Koło Łódzkiego Towar2ystwa Nauc^cieli Szkół 

Średnich i Wyżs2ych 253 
Koło Polskiej Macierzy Szkolnej 252 
Koło przyjaciół bibliotek 28 
Komisja ds. Kultury, Młodzieży, Kształcenia i 

Środków Przekazu z prac nad Zieloną 
Księgą 45, 99,162,137,121-122,162, 290 

Komisja Helsińska 97
Komisja Ochrony i Konserwacji Zbiorów przy 

ZG SBP 118 
Komisja do spraw Bibliotek i Informacji 

Naukowej Rady Głównej i Szkolnictwa 
Wyższego 116 

Komitet Badań Naukowych 95,120,168,258, 
Komputeryzacja bibliotek 225-230 
Komputeryzacja bibliotek publicznych 225-230, 

287-307
Konfraternia Kawalerów Gutenberga 51 
Konserwacja zbiorów 118 
Konserwator zbiorów bibliotecznych 196 
Koordynacja ogólnopolskiej sieci bibliotecznej 

38-40
Korbergera oficyna 241
Korespondencja ze Stanisławem Jabłonowskim 

256
Korespondencja z Bohdanem Oimielnickim 

256
Korespondencja z Janem Wielopolskim 256 
Korespondencja z Janem Zamoyskim 256 
Korespondencja z Krzysztofem 

Grzymułtowskim 256 
Korespondencja z Potoclcimi 256 
Korespondencja z Tarnowskimi 256 
Korespondencje Adolfa Krosnowskiego 258 
Korespondencje Aleksandra Chodźki 258 
Korespondencje Antoniego Oleszczyńskiego 

258
Korespondencje Bronisława Zalewskiego 258 
Korespondencje gen. Ludwika Paca 
Korespondencje gen. Henryka Dembińskiego 

258
Korespondencje gen. Jana Nepomucena 

Umińskiego 258 
Korespondencje gen. Józefa Bema 258 
Korespondencje gen. Władysława 

Zamoyskiego 258 
Korespondencje Юementyny z Tańskich 

Hof&nanowej 258 
Korespondencje Piotra Semenenji 258 
Korespondencie Seweryna Goszczyńskiego 258 
Krajowa Narada Przyjaciół Książki w 

Białymstoku 52 
Krajowa Rada Biblioteczna 40,60 
Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych 

Towar^stw Kultury (KODRTK) 187-188 
Krajowy System Biblioteczno-Informac)jny 163



Kraków: przegląd wybranych opracowań z lat 
1900-1939 274 

Kraków 138,228,250,239,274,295 
KRAKUS 225 
Kraushariany 248 
Kronika Marcina Kromera 253 
Kronika Macieja Miechowity 253 
Królewskie dokumenty 240 
Kryminały w bibliotekach 84 
„l6iążka bliżej czytelnika” - konkurs 178 
Książka elektroniczna 131 
„Książka i Czytelnik” 180 
Książka mówiona 92
Książka polska wśród polsJdej mniejszości 112- 

114
Książki o Krakowie 273-274 
Książki o Wielkopolsce 280 
Książnica Pomorska w Szczecinie 32, 68,94, 

118,121,129,180,211-212,213, 215,262,, 
302

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej 290 (zob.
też WBP w Bielsku-Białej)

Książnica Cieszyńska 33,50, 93,121, 243, 
Książnica im. M. Kopernika w Toruniu 219 
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w

Białymstoku 68,93,121,141,180,226,238-
239,290 (zob. też WBP w Białymstoku) 

Księgarze 51
Księgozbioiy bibliotek publicznych 66 
Księgozbiory likwidowanych bibliotek 129-130 
Księgozbiory ruchome 19 
Księgozbiór Alelcsandra Kraushera 248 
Księgozbiór Bolesława Prusa 251 
Księgozbiór Byszewskich z Bejsc 249 
Księgozbiór Czesława Lasocłdego 253 
Księgozbiór Deskurów z Sancygniowa 249 
Księgozbiór Duninów 247 
Księgozbiór Gustawa i Heniyka Wiercińskich

250
Księgozbiór Heleny Duninówny 253 
Księgozbiór Jana Dąbrowskiego 251 
Księgozbiór Konstancji z Małachowskich 

Biernacldej 253 
Księgozbiór Konstantego Prusa 248 
Księgozbiór Kraszewskich z Romanowa 250 
Księgozbiór Krystyny Modrzejewskiej 251 
Księgozbiór ks. Stanisława Kujota 264 
Księgozbiór Lubomirskich z Niezdowa 247 
Księgozbiór Oppersdorffów z Głogówka 247 
Księgozbiór pomuzealny (z biblioteki Muzeum 

Miejsłdego w Cieszynie) 243 
Księgozbiór Prawosławnego Seminarium 

Duchownego w Chełmie 251 
Księgozbiór Radziwiłłów z Sichowa 249 
Księgozbiór rodziny Jarocińskich 253 
Księgozbiór Sanguszków z Gumnisk 247 
Księgozbiór Schaffgottschów z Cieplic 247 
Księgozbiór Starzeńskich z Mogilnicy 247 
Księgozbiór Stefana Kowerskiego z Józwowa

251

Księgozbiór Szembeków z Poręby 247 
Księgozbiór Towarzystwa Naukowego w 

Toruniu 264 
ICsięgozbiór Walentego Fiałka 264 
Księgozbiór Wiktora Ziółkowskiego 251 
Księgozbiór z Chrobrza 249 
Księgozbiór Zamoyskich z Klemensowa 251 
Księgozbiór Zygmunta Mocarskiego 264 
Księstwo Łowickie 252
Kształcenie bibliotekarzy na poziomie średnim 

199-201
Kształcenie bibliotekarz na poziomie wyższym 

201
Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy 198- 

203
„Kultura województwa sieradzkiego na łamach 

prasy” 282 
„Kultura Wrocławia w publikacjach 

(bibliografia)” 285 
Kustosz dyplomowany 194 
Kustosz 195
Kwalifikacje pracowników bibliotek 

publicznych 193-197 
Kwaśny papier 122
Laboratorium Konserwacji Archiwum 

Głównego w Krakowie 121 
LECH, 287
Lekcje biblioteczne 178 
LroRA 287,293,294, 296,299, 305 
Liczba mieszkańców przypadających na jedną 

placówkę biblioteczną 44 
Likwidacja bibliotek filialnych 133 
Likwidacja biblioteki 26 
Likwidacja punktów bibliotecznych 133 
Listy Adama Mickiewicza 258 
Listy Deotymy 264
Listy do Sanguszków od Aleksandra Fredry, 

Zygmunta Krasińskiego, Henryka 
Sienkiewicza, gen. Józefa Chłopickiego 
263.

Listy Goszczyńskiego 264 
Listy Juliusza Słowackiego 258 
Listy Kasprowicza 264 
Listy Kraszewskiego 264 
Listy Mickiewicza 264 
Listy Przybyszewsldego 264 
Listy Zalewskiego 264 
Listy Zygmunta Krasińskiego 258 
Literatura cygańska 104 
Literatura dla dzieci - poziomy 138 
„Literatura Piękna” 172-173 
„Literatura regionalna dotycząca województwa 

koszalińskiego” 273 
Liturgiczne księgi 240 
Litwini 99
„Lokalne Gniazda Innowacyjności - LOGIN” 

298 
Lombard 240 
Loviciana 252 
Lowarzy 99 
Lusatica 253



Łączenie bibliotek publicznych z bibliotekami 
szkolnymi 133 

Łączenie bibliotek z ośrodkami kultuiy 133 
Łączeniu bibliotek z innymi placówkami 

kultury 53 
Łemkowie 99,111 
Łemkowskie organizacje 98
Macierz Szkolna 113 
„Magazyn Bibliotek Mokotowskich” 179 
Magazynier biblioteczny 196 
MAK 185, 225, 227, 287, 290, 292, 293, 294, 

295,296,297,298,299,300, 302, 303, 304, 
305

Max Elektronik 305 
Manifest UNESCO 17 
Manucjuszów oficyna 241 
MARC BN 185, 226, 303 
Masonika 249
„Masurische Storchenpost” (Mazurska Poczta 

Bociania) -  miesięcznik Stowarzyszenia 
Mazurskiego 101 

Materiały audiowizualne 84 
„Materiały do bibliografii dziejów ziemi 

regionu piotrkowskiego” 278 
MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu 246 
MBP im. Andrzeja Kazimierza Cebrowskiego 

w Łowiczu 252 
MBP im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w 

Radomiu 259 
MBP im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi 275 
MBP im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie 

250
MBP im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej 

Woli 267
MBP im.WBiegańskiego w Częstochowie 93 
MBP w Bartoszycach 221 
MBP w Będzinie 223,294 
MBP w Białymstoku 238 
MBP w Bielsku Białej (obecnie Książnica 

Beskidzka) 219 
MBP w Bielsku Podlaskim 219, 290 
MBP w Bieruniu 294 
MBP w Biskupcu 298 
MBP w Bochni 303 
MBP w Braniewie 222,224,292,294 
MBP w Brodnicy 240, 303 
MBP w Bytomiu 294 
MBP w Chełmnie 303 
MBP w Chodzieży 299 
MBP w Chorzowie 294 
MBP w Cieszynie 290 
MBP w Czarnej Wodzie 293 
MBP w Czarnkowie 299 
MBP w Dąbrowie Górniczej 243,294 
MBP w Gdyni 293 
MBP w Głogowie 296 
MBP w Golubiu-Dobrzyniu 303 
MBP w Grudziądzu 246, 303 
MBP w Hajnówce 290 
MBP w Iławie 224 
MBP w Inowrocławiu 291

MBP w Jastrzębiach 294 
MBP w Jaśle 296 
MBP w Jaworznie 294 
MBP w Kaliszu 293,299 
MBP w Katowicach 294 
MBP w Kędzierzynie-Koźlu 298 
MBP w Kętrzynie 298 
MBP w Kołobrzegu 295 
MBP w Koninie 295,299 
MBP w Koszalinie 295 
MBP w Kościerzynie 293 
MBP w Krakowie 273-274 
MBP w Lesznie 296,299 zob. też WiMBP w 

Lesznie
MBP w Lidzbarku Warmińskim, 298 
MBP w Lidzbarku 224 
MBP w Lubartowie 223 
MBP w Lubinie 296 
MBP w Lublińcu 292 
MBP w Łańcucie 223,252 
MBP w Łobezie 224 
MBP w Łukowie 300 
MBP w Makowie Maz. 298 
MBP w Malborku 292 
MBP w Miasteczku Śląskim 294 
MBP w Mikołowie 294 
MBP w Mińsku Maz. 300 
MBP w Mogilnie 
MBP w Nowogardzie 224 
MBP w Now5mi Mieście Lubawskim 303 
MBP w Nowym Tomyślu 224 
MBP w Oleśnicy 305 
MBP w Oleśnie 292 
MBP w Opolu 298 
MBP w Oświęcimiu 291 
MBP w Piekarach Śląskich 221 
MBP w Pionkach 223 
MBP w Płońsku 292 
MBP w Pruszczu Gdańskim 293 
MBP w Pszowie 294 
MBP w Pyskowicach 294 
MBP w Radlinie 294 
MBP w Radzyniu Podlaskim 290 
MBP w Redzie, 293 
MBP w Rudzie Ś1.294 
MBP w Rybniku 223,294 
MBP w Rydułtowach 294 
MBP w Siedlcach 300 
MBP w Siemianowicach Śl. 294 
MBP w Skarżysku-Kamiennej 261 
MBP w Słupsku 301 zob, też WiMBP w 

Słupsku 
MBP w Sokołowie Podl. 300 
MBP w Sopocie 293 
MBP w Sosnowcu 294 
MBP w Starogardzie 293 
MBP w Szczytnie 224,298 
MBP w Świdnicy 222 
MBP w Świebiodzicach 262 
MBP w Świeciu 291 
MBP w Świętochłowicach 294 
MBP w Tarnowie 95,263,302



MBP w Tarnowskich Górach 294
MBP w Tczewie 293
MBP w Tomaszowie Lubelskim 305
MBP w Tbszowie 223
MBP w Tychach 94,294
MBP w Wągrowcu 299
MBP w Węgrowie 300
MBP we Władysławowie 293
MBP w Wodzisławiu Śląskim 294
MBP w Zabrzu 294
MBP w Zawierciu 294
MBP w ąotoiyi 222
MBP w Żaganiu 224
MBP w Żorach 294
Media elektroniczne 168
Mercatora globus 264
MGBP w Baborowie 298
MGBP w Bieżuniu 292
MGBP w Bieżuniu 239
MGBP w Błażowej 223
MGBP w Busku 295
MGBP w Chrzanowie 294
MGBP w Czarnej Białostockiej 290
MGBP w Czechowicach Dziedzicach 294
MGBP w Dobrodzieniu 292
MGBP w Dobrym Mieście 224
MGBP w Dobiym Mieście Iławskim 298
MGBP w Iłży 223
MGBP im. Jana Olrycha Szanieckiego w 

Pińczowie 219 
MGBP w Jędrzejowie 
MGBP w Koralewie Pomorskim 303 
MGBP w Korszach 224 
MGBP w Kozienicach 
MGBP w Krynicy 297 
MGBP w Lipsku 223 
MGBP w Łapach 290 
MGBP w Miłomłynie 298 
MGBP w Mońkach 290 
MGBP w Morągu 224 
MGBP w Olkuszu 294 
MGBP w Opolu Lubelskim 223 
MGBP w Pińczowie 224,295 
MGBP w Polkowicach 296 
MGBP w Poniatowej 223 
MGBP w Prochowicach 296 
MGBP w Pszczynie 294 
MGBP w Pułtusku 259 
MGBP w Radzynie 303 
MGBP w Różanie 298 
MGBP w Rykach 223 
MGBP w Sokołowie Młp. 223 
MGBP w Sokółce 290 
MGBP w Tłuszczu 298 
MGBP w Trzciance 299 
MGBP w Trzebini 294 
MGBP w Wyszkowie 213 
MGBP we Włoszczowej 295 
Miejska Biblioteka i C^elnia dla Wszystkich 

252
Miejska Biblioteka w Świdniku 223 
Międzybiblioteczne wypożyczanie 159-162

Międzynarodowe Ikrgi Poznańskie: poradnik 
bibliograficzny 279 

Międzyresortowy Program Edukacji 
Kulturalnej 177 

Mikrofilmowe zbiory 118 
Mikroformy 84
Mikrokomputer w bibliotece 225 
MINILIB 293 
Młodszy bibliotekarz 195 
Mniejszości narodowe i ich obsługa 

biblioteczna 96-112 
Mniejszość białoruska 97 
Mniejszość cygańska 99 
Mniejszość czechosłowacka 97 
Mniejszość litewska 97, 98 
Mniejszość niemiecka 97 
Mniejszość rosyjska 97 
Mniejszość ukraińska 97,98 
Mniejszość żydowska 97 
MOL 287
„Musikalische Neuigkeiten fiir Freunde des 

Gesangs und Fortepiano's” 247 
„Mutteilungsblatt” - miesięcznik Związku 

Stowarzyszeń Niemieckich w byłych 
Prusach Wschodnich 101 

Muzeum Cygańskie w Tarnowie 104 
Muzeum im. J. Piłsudskiego w Łodzi 243 
Muzeum Książki Dziecięcej 253 
Muzeum Regionalne w Bieżuniu 239 
Muzeum Środkowego Nadodrza 269 
Muzeum Ziemi Kaliskiej 246 
Muzyczne zbioiy - zob. muzykalia 
Muzykalia 240,243,247,251, 253,258,262,

266,269
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 

120,122 
Naczelna Dyrekcja Bibliotek 38 
Naczelny nadzór nad bibliotekami 20 
„Nad Buhom i Narwoju” (Nad Bugiem i 

Narwią) - dwumiesięcznik Związku 
Ukraińców Podlasia 101 

Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego 
48

Narodowy zasób biblioteczny 119,237 
„Nasze Słowo” - tygodnik Związku Ukraińców 

w Polsce 101 
„Nauka-Dydaktyka-Praktyka” 48 
Niemiecki Związek Uniwersytetów Ludowych 

98
Niemieckojęzyczne zbiory 95 
NORMA ISO 9706:1994 123 
Normatyw techniczny projektowania bibliotek 

publicznych 206 
Normy dobrowolne 46 
Normy i wskaźniki w bibliotekarstwie 44-46 
Normy wydajności pracy przy typowych

pracach bibliotekarskich i bibliograficznych 
44

Normy zaopatrzenia bibliotek publicznych w 
nowości wydawnicze 65, 78-79 

Norwidiana 244



Norymberga 249 
„Notes Biblioteczny” 180 
„Nowe Książki” 174 
Nowe obiekty biblioteczne 211-218 
„Nowiny Polskiego Towarzystwa 

Bibliologicznego” 50 
Nowości wydawnicze w bibliotekach 

publicznych 78-84 
NZB - zob. narodowy zasób biblioteczny
0 .0 . Bazylianów w Supraślu - drukarnia 238 
Obcojęzyczne wydawnictwa w bibliotekach 

publicznych 94-96 
Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne 66 
Obsługa biblioteczna specjalnych grup 

użytkowników 142-145 
Obsługa biblioteczna w domach poprawczych 

148-149
Obsługa biblioteczna w więzieniach 148-149 
Obsługa biblioteczna w zaMadach opieki 

zdrowotnej oraz zasad współdziałania 
bibliotek publicznych 145 

Ochrona zbiorów 118-124 
Oddział Literatur Narodowych w Karwinie 113 
Oddział Literatury Polskiej Biblioteki 

Regionalnej w Karwinie 114 
Oddział Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych w 

Rogowie 253 
Oddziały dla dzieci i młodzieży 139 
Odkwaszanie i wzmacnianie 

dziewiętnastowiecznego i 
dwudziestowiecznego papieru 122 

ODRA 1300 225 
Oficyna Blaeu 241 
Oficyna Elzewirów 241 
Ofi(^a Estienne'ów 241 
Oficyna Frobena 241 
Oficyna Korbergera 241 
Oficyna Manucjuszów 241 
Oficyna Plantina 241 
Ogóhiokrajowa sieć biblioteczna 35 
Ogólnokrajowej sieci bibliotecznej - 

organizacja 34-40 
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jerzego 

Szaniawskiego 268 
Ograniczenie dni i godzin otwarcia bibliotek 

133
Opracowania zbiorów 31 
Opracowanie zbiorów 114-116 
Organizacja i struktura bibliotek 29 
Organizacje bibliotekarskie 46-53 
Organizator biblioteki - prawa i obowiązki 24 
Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne 98 
Ortelusa atlas świata 264 
ORWN PAN 95
Ośrodek Badania Nietolerancji i Zakład 

Pedagogiki Społecznej Instytutu 
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
Uniwersytetu Warszawskiego 98 

Ośrodek Conradowski 245

Ośrodek C:^elnictwa Chorych i
Niepełnosprawnych przy Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej i Książnicy Miejskiej 
w Toruniu 143-144, 303

Pałac Suchodolskich w Dorohusku 244 
Pamiątki po Jerzym Szaniawskim 267 
Państwowa Rada Biblioteczna 38-39 
Państwowe Pomaturalne Studia Kształcenia 

Animatorów Kultury i Bibliotekarzy 200, 
201

Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 125 
PATRON 287, 293
PBP w Sieradzu 300-301 zob. też WBP w 

Sieradzu
Periodyki londyńskie z czasów II wojny 247
PFRN 297,303,305
PIMBP w Bochni 239-240
PiMBP w Pile 298 zob. też WBP w Pile
Piotrkowskie Towarzystwo Krajoznawcze 253
Pisma Tacyta 259
„PLACCAI - Biblioteka Publiczna jako Centra 

Kultury i Informacji” 116,298 
Placówki biblioteczne dla dzieci 139 
Plantina oficyna 241
Podręczniki Komisji Edukacji Narodowej 249 
Podział biblioteki 26
Poetycki opis biblioteki króla węgierskiego 

Macieja Korwina 263 
Poezje Horacego 259 
Poklasztorna biblioteka bernardynów 

bydgoskich 240 
Policealne szkoły bibliotekarskie 199-200 
Politechnika Wrocławska 225 
Polityka biblioteczna 38 
Polityka gromadzenia zbiorów 63-66 
Polska Akademia Nauk 48,120 
Polska Macierz Szkolna 238,249 
„Polska na Morzach” 247 
Polska Roma 99
Polski Komitet Normalizacyjny 46,175 
Polski Związek Bibliotek 51 
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga 51 
Polskie Towarzystwa Ludoznawcze 243 
Polskie Towarzystwo Bibliologiczne 50,129,

180
Polskie Towarzystwo Czytelnicze 49,50,129, 

180
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej 51 
Połączenia bibliotek 26 
„Pomagajmy Sobie w Pracy” 180 
Pomaturalne Studium Bibliotekarskie przy 

Zespole Szkól Ekonomicznych w 
Katowicach 200 

Pomaturalne Studium Bibliotekarskie w 
Państwowym Ośrodku Kształcenia 
Bibliotekarjy w Jarocinie 200 

Pomaturalne Studium Bibliotekarskie Zaoczne 
przy Centrum Ustawicznego Kształcenia 
Bibliotekarzy w Warszawie 200 

Pomieszczenia bibliotek 205-224



Pomorzana w bibliotekach województwa 
koszalińskiego i słupskiego 273 

Pomorze Zachodnie 99 
Poradnia Biblioteczna przy Bibliotece 

Publicznej m.st.Warszawy 169 
„Poradnik Bibliotekarza” 48,180 
„Poradnik Bibliograficzno-Meto<fyczny” 180 
Poradniki bibliograficzne 
Powiatowa biblioteka publiczna 30 
Powiatowa Wirtualna Biblioteka Publiczna 298 
Powierzchnia użytkowa lokali bibliotek 

publicznych 210 
Powódź i likwidacja jej skutków w bibliotekach 

59
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919;

bibliografia w wyborze 279 
Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych 299 
Poznańskie Centrum Superkomuterowo- 

Sieciowe 299 
Pracownia Muzeum Kraszewskiego 257 
Pracownicy bibliotek publicznych 189-203 
Pracownicy służby bibliotecznej 195 
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i 

Technicznej” 51 
Prawo autorskie 68,151-154 
Preferencje czytehiików 134-135 
Prezencyjne udostępnianie 155 
Prezenqjne udostępnianie zbiorów - statystyka 

157
„Pro Sinfonika” 258 
Profile zbiorów 75
Program ratowania zbiorów archiwalnych i 

bibliotecznych 122 
„Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego 

do 1990 r.” 39 
Projektowanie bibliotek publicznych 206,209 
PROLIB 185, 287,293,294, 305 
PROMAX287 
„Propozycje i Materiały” 48 
„Przegląd Biblioteczny” 48 
„Przegląd Prawosławny” miesięcznik wydawany 

przez „Orthdruk” spółkę z o.o.. Fundację 
101

„Przewodnik Bibliograficzny” 71,90,115,161,
165,172,173,227,231,290 

Przyszłość bibliotek publicznych 213 
PTWK180
Publiczno-szkolne biblioteki 27 
Publikacje polskich placówek za granicą 70 
Publikacje zapisane na nośnikach 

elektronicznych 70 
Punktów bibliotecznych - redukcja 42-43 
Punkty biblioteczne 136
Rada biblioteczna 29 
Rada do Spraw Narodowego Zasobu 

Bibliotecznego 120 
Rada Główna Towarzystwa Nauczycieli

Bibliotekarzy Szkół Polskich (TNBSP) 51 
Rada Krajowa Regionalnych Towarzystw 

Kultury 187-188 
Rady narodowe 20

Ramowe statuty biblioteki 22-23,25 
„Raport o stanie bibliotek polskich” 39 
Reedukacja poprzez książkę 148 
„Regionalia w zbiorach bibliotek publicznych 

województwa siedleckiego” 282 
Regionalni Knihovna Karvinć 113 
Regulamin biblioteki 25 
Regulamin Krajowej Rady Bibliotecznej 40 
Rejestracyjne karty katalogowe 172 
Rejonowa Boblioteka im. A.Struga we 

Wrocławiu 179 
Rękopisy Dionizy Wawrzykowskiej- 

Wierciochowej 266 
Rękopisy elbląskie 244 
Rękopisy okresu napoleońskiego 258 
Rękopisy w języku staro-cerkiewno- 

słowiańskim 246 
RIAD225
„Rocznik Prawniczy Wileński” 247 
„Rocznik Tatarów Polskich” wydawany przez 

Związek Tatarów Polskich 101 
„Rocznitó Towarzystwa Nauk na Śląsku” 248 
Rodzaje gromadzonych zbiorów 84 
Rodzaje świadczonych usług informacyjnych 

165-166 
Rok Fryderyka Chopina 178 
Rok Mickiewicza 174,178 
Rok Reymonta 174 
Rok Słowackiego 174 
Romowie - patrz Cyganie 
Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno- 

Oświatowe 98 
Rozporządzenie w sprawie zasad ewidencji 

materiałów bibliotecznych 117 
„Rrom p-o Drom” (Cygan na Drodze) - 

miesięcznik R a ^  Romów 101,105 
RSW „Prasa-Książka-Ruch” 179 
„Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 247 
Rynek księgarski 63 
„Rzeczpospolita” 90,173
Schlesien Journal 98
„Schlesische Musikalische Blumenlese” 247 
„Schlesisches Wochenplatt” (Tygodnik Śląski) 

pismo Towarzystwa Społeczno- 
Kulturalnego Niemców na Śląsku 
Opolskim 103 

SCHOLA SOFT 290,296, 300 
Schroniska dla nieletnich - obsługa 

biblioteczna 148 
Sekcja Czytelnictwa Choiych i

Niepełnosprawnych Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich 144 

Selekcja zbiorów 65,124-130 
Selekcyjne wykazy 124-125 
SIB 287, 290
Sieć bibliotek samorządowych 23
„Silva Rerum” 51
SJB303
„Skarby Kultury Narodowej” 119 
Składnica Księgarska 76 
Skontrum 116,117



Słowacy 99
Słownik pisar^ województwa bydgoskiego: 

biobibliografia 270 
„Słowo Żydowskie” 108 
SOB 287
Socrates Comenius 91 
SOKRATES-SOWA 299 
SOWA 185,227,287,291,292,293,294, 295, 

296, 298, 299, 300.301, 302, 303, 304, 305 
Specjaliści innycłi zawodów związanycti z 

działalnością biblioteczną 195 
Specjalizacja zbiorów materiałów 

bibliotecznych 77 
Spis książek zdezaktualizowanych 72 
Społeczny Komitet Pomocy Bibliotece Śląskiej 

212
„Sprawozdania i Materiały” 180 
Spuścizna po Adamie Wiślickim 266 
Spuścizna po Bolesławie Prusie 265 
Spuścizna po Eugeniuszu Paukszcie 269 
Spuścizna po Feliksie Nowowiejskim 258 
Spuścizna po Franciszku Sedlaczku 266 
Spuścizna po Halinie Rudnickiej 265 
Spuścizna po Marianie Przedpełskim 266 
Spuścizna po Marii Kownackiej 265 
Spuścizna po prof. Józefie Kostrzewskim 269 
Spuścizna po Robercie Kambachu 258 
Spuścizna po Stanisławie Leszczyńskim 266 
Spuścizna po Władysławie Czarneckim 257 
Spuścizna po Włodzimierzu i Marii 

Magdalenie Bartoszewiczach 257-258 
Spuścizna po Włodzimierzu Korsaku 269 
Spuścizna Szuldrzyńskich 257 
Stadtbibliothek 262
„Stan i perspektywy bibliotekarstwa polskiego 

do r. 2000” 39 
Stan komputeryzacji bibliotek publicznych 287- 

307
Stan środowiska w województwie legnickim: 

bibliografia w wyborze 275 
Stan wykształcenia pracowników bibliotek 

publicznych 197 
Stan zatrudnienia w bibliotekach publicznych 

189
Standardy udostępniania zbiorów 44-46 
Standardy urządzeń i wyposażenia biblioteki 

44-46
Standardy w bibliotekach publicznych 44-46, 78 
Standardy zatrudnienia w bibliotekach 44-46 
Stanowiska bibliotekarskie 194-196 
Starodruki elbląskie 244 
Starszy bibliotekarz 195 
Starszy dokumentalista dyplomowany 195 
Starszy kustosz dyplomowany 194 
Starszy kustosz 195 
Starszy magazynier biblioteczny 196 
Statut i regulamin biblioteki 26 
Statuty ramowe - 22-23 
Stowarzyszenia Łemków 99,111 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) 

47-49,92, 125,154,172,180,185,226

Stowarzyszenie Kapłanów Polskich w Emigracji 
258

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich 180 
Stowarzyszenie Litwinów w Polsce 98 
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zasobów 

Archiwalnych i Bibliotecznych 122 
Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury 

Cygańskiej 104,245 
Struktura bibliotek publicznych 29 
Struktura sieci bibliotek publicznych 19-20 
Struktura wiekowa czytelników 136 
Struktura zawodowa czytelników bibliotek 

publicznych 134 
Studia bibliotekarskie zaoczne 200-201 
Studia licencjackie 202-203 
„Studia Nad Dziejami Śląska” 248 
Sublokalne pisma 90 
Suchodolskich pałac w Dorohusku 244 
Superekslibrisy 243 
Suvalciania 261
Sytuacja lokalowa bibliotek publicznych 

211-214
Szansa dla biblioteki publicznej XXI wieku 231 
Szarffenbergów - drukarnia 238 
Szkolno-publiczne biblioteki 27 
Szkoła Główna Warszawska 266 
Szpitalne biblioteki 145-146
Śląski Instytut Naukowy 272 
Średnia cena zakupionej książki 80 
Środowiskowe Laboratorium Analiz

Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 122

Tantiemy biblioteczne 152-154 
Teatr Ziemi Chełmskiej 244 
Tematyka udzielanych informacji 166-167 
„Themis Polska” 247 
Tinlib 287
TNBSP - Towarzystwa Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich 51 
TORMAN 303
Towarzystwa Miłośników Książki 51 
Towarzystwa regionalne 187-188 
Towarzystwa Robotników w Pszczewie 269 
Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Polonijnych 

95
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 265 
Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Kielcach 

249
Towarzystwo Czytelni Ludowych 269 
Towarzystwo Demokratyczne Polskie 258 
Towarzystwo im. Franciszka Liszta 267 
Towarzystwo Miłośników m. Poznania 257 
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich 50 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu 264 
Towarzystwo Prawnicze w Łodzi 253 
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi 253 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku 247 
Towarzystwo Słowaków w Polsce 98



Towarzystwo Społerano-Kułturalnym Żydów w 
Polsce 98 

Towarzystwo Tomasza Zana 257 
Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego im. A.

Mickiewicza 18 
Transformacja społeczno-ustrojowa w Polsce a 

biblioteki 57-60
Udostępnianie prezen<yjne 155 
Udostępnianie zbiorów 151-162 
Ukraińcy 99 
UNESCO - Manifest 17 
UNESCO 115
Unia Europejska 46,57, 62,123,154,199, 
UNIKAT 287,
Uniwersytet Gdański. Instytut Filologii 

Polskiej. Zakład Nauki o Książce 202 
Uniwersytet Jagielloński. Instytut

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
202

Uniwersytet Łódzki. Katedra
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
202

Uniwersjtet Marii Curie-Sklodowskiej w 
Lublinie. Zakład Nauk Pomocniczych 
Historii i Bibliotekoznawstwa 202 

Uniwers)^et Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej 202 

Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut 
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
202

Uniwers5̂ et Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
(dawna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w 
Olsztynie. Zakład Bibliotekoznawstwa i 
Informacji Naukowej) 203 

Uniwers3ftet Warszawski. Instytut Informaqi 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych 202 

Uniwersytet Wrocławski. Instytut 
Bibliotekoznawstwa 202 

Urbarze 253
Urząd Gminy w Dorohusku 244 
Usługi biblioteczne 28 
Ustawa biblioteczno-informacyjna 162 
Ustawa o informaqi 162 
Ustawa Towarzystwa Kultury Polskiej na Śląsku 

248
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r., 29 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach 

19
Uzupełnianie zbiorów 81 
U^kownicy informacji 163-164
VTLS, 287,296
„W Kręgu Ksi^ki” 180 
Wartość zakupionych książek 80 
WBP w Nowym Sączu 276 
WBP i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,

70,280,299 
WBP i Książnica Miejska im. M. Kopernika w 

Toruniu 32, 94,118,143,263,303

WBP im. E. Smolki w Opolu 93,107,118,121, 
133,162,188,221,227,253-254 

WBP im. J.Conrada-Korzeniowskiego w
Gdańsku 70, 83,121,245,271-272,291-292 

WBP im. J.Lelewela w KoszaJinie (obecnie 
Koszalińska Biblioteka Publiczna im.
J. Lelewela) 219 

WBP im. Zygmunta Krasińskiego w 
Ciechanowie 271 

WBP im. C. K. Norwida w Elblągu (obecnie 
Biblioteka Elbląska) 221 

WBP im. M. Konopnickiej w Suwałkach 221, 
261

WBP w Wałbrzychu (Biblioteka pod 
Atlantami) 220 

WBP w Bielsku-Białej 75,270 (zob. też 
Książnica Beskidzka)

WBP w Chełmie 74,134,156 zob. też 
Chełmska Biblioteka Publiczna 

WBP w Ciechanowie 72,156, 292 
WBP W Częstochowie 292 
WBP w Jeleniej Górze 135,293 
WBP w Katowicach 73,129,141,146,156,294 
WBP w Kielcach 70,76,121,166,180,249,

272.294
WBP w Koninie 76,156, 295 
WBP w Koszalinie 135.273,295,
WBP w Krakowie 31,32,93,180,220-221,250,

274.295
WBP w Krośnie 135,296 
WBP w Legnicy 137, 275,296 
WBP w Lesznie 75, 296 
WBP w Łomży 297 
WBP w Nowym Sączu 297 
WBP w Olsztynie 16,70, 76,93,133,166,180 
WBP w Ostrołęce 137,180,277,298 
WBP w PUe 298 zob. też PiMBP w Pile 
WBP w Piotrkowie Tryb. 180, 253,278,299 
WBP w Płocku 83,132,135,299 (obecnie 

Książnica Płocka)
WBP w Poznaniu 83,180, 278-279 (zob. też 

WBP i Centrum Animacji Kultury w 
Poznaniu)

WBP w Radomiu 137,166,180,280,300 (zob.
też MBP w Radomiu)

WBP w Rzeszowie 94
WBP w Siedlcach 300
WBP w Sieradzu 300-301
WBP w Skierniewicach 180,301
WBP w Suwałkach 129, 302
WBP W Tarnobrzegu 302
WBP w Tarnowie 263,284
WBP w Wałbrzychu 95,135,137,284
WBP we Włocławku 73,305
Wideo 131
Wielkopolski Serwis Biblioteczny 296,297,298 
Wieloletni Program Rządowy Kwaśny Papier 

124
Więzienne biblioteki 148
WiMBP w Lublinie 67,70,72,93,118,121,

171,180,250-251,269,275,



WiMBP im. Cypriana Kamila Norwida w 
Zielonej Górze 268 

WiMBP im. J. Lelewela w Koszalinie 273 
WiMBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Łodzi 93, 252-254 
WiMBP im. Tadeusza Mikulskiego we 

Wrocławiu
WiMBP im.C.K.Norwida w Zielonej Górze 121 
WiMBP w Białej Podlaskiej 137, 269,270,289 
WiMBP w Bydgoszczy 32, 70,76,121,180,220, 

240, 270, 291 
WiMBP w Częstochowie 180, 271 
WiMBP w Elblągu 75,135,180 
WiMBP w Gorzowie Wlkp 105,135, 245,293 
WiMBP w Kaliszu 133,137,293 
WiMBP w Koszalinie 282-283 
WiMBP w Łodzi 32,166, 297 
WiMBP w Olsztynie 276-277 
WiMBP w Rzeszowie 180, 300 
WiMBP w Słupsku 301 
WiMBP w Szczecinie 282-283 
WiMBP w Zamościu 82.121, 305 
WiMBP w Zielonej Górze 70, 73,121,180,

219, 305-306 
WiMBP we Wrocławiu 32, 89,180, 305 
Wojewódzka biblioteka publiczna - zadania 30 
Wolny dostęp czytelników do zbiorów 155 
Wskaźniki zatrudnienia w bibliotekach 

publicznych 189-191 
Wskaźniki zakupu książek 65 
Wskaźniki zaopatrzenia bibliotek publicznych 

w nowości wydawnicze 79 
Wycieczki młodzieży do bibliotek 178 
Wydatki na biblioteki w wybranych krajach 57 
Wydatki na kulturę i sztukę 59 
Wydatki z budżetu państwa na biblioteki 57-58 
Wydatki związane z komputeryzacją 287-289 
Wydawnictwa ciągłe w bibliotekach 

publicznych 88 
Wydawnictwa obcojęzyczne w bibliotekach 

publicznych 94-96 
Wydawnictwa wydawane przez mniejszości o 

mniejszościach narodowych 111 
Wydawnictwa zagraniczne 95 
Wydawnictwa zwarte - zakup 84 
Wykazy książek podlegających niezwłocznemu 

wycofaniu 124 
Wykazy selekcyjne 124-125 
Wykształcenie pracowników bibliotek 

publicznych 197 
Wymagania kwalifikacyjne 193-197 
Wypożyczalnia i Czytelnia Starej Książki im. A.

Starzewskiej w Krakowie 250 
Wypożyczanie międzybiblioteczne 81,159-162 
Wypożyczenia na miejscu 156 
Wystawy książek, 178 
Wytyczne Ministrów; Zdrowia i Opieki

Społecznej oraz Kultury i Sztuki z dnia 18 
maja 1976 r. w sprawie usprawnienia 
działalności bibliotek w zakładach resortu 
zdrowia i opieki społecznej sprawujących 
opiekę stacjonarną 144

Wytyczne Polskiego Towarzystwa
Bibliologicznego i Polskiego Towarzystwa 
Czytelniczego 129-130 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. 
Instytut Bibliotekoznawstwa i 
Dziennikarstwa - patrz Akademia 
Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w 
Kielcach

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie. 
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej - patrz Akademia Pedagogiczna 

Wyższe studia zawodowe (licencjackie) w 
zakresie bibliotekoznawstwa i informacji 
naukowej 200

Zadania bibliotek wojewódzkich 22 
Zadania Biblioteki Narodowej 175 
Zadania dla powiatowej biblioteki publicznej 

30
„Zagadnienia Informacji Naukowej” 48 
Zagraniczne wydawnictwa 95 
„Zahoroda” (Zagroda) - kwartalnik Muzeum 

Kultury łemkowskiej w Zyndranowej 103 
Zakład Edukacji Międzykulturowej 

Uniwersytetu w Białymstoku 98 
Zakład Nauk Pomocniczych Historii i

Bibliotekoznawstwa Uniwers5^etu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 202 

Zakup książek 58, 80 
Zakup nowości wydawniczych 63,133,
Zakup zbiorów 73 
Zalusciana 249
Założenia rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego 167 
ZAM-41 - komputer 225 
Zaoczne studia bibliotekarskie 200-201 
Zasady i plan specjalizacji zbiorów materiałów 

bibliotecznych 65 
Zbioiy Adama Wolnikowskiego 
Zbioiy audiowizualne 91-92 
Zbioiy bibliotek publicznych 63-71 
Zbiory Biblioteki Teatru Polskiego w Poznaniu 

256
Zbiory Izby Pamięci Jerzego Pertka 257 
Zbioiy Juliana Ursyna Niemcewicza 253 
Zbiory kartograficzne Książnicy im.

M. Kopernika 264 
Zbioiy mikrofilmowe 118 
Zbiory Muzeum Literackiego Henryka 

Sienkiewicza 256 
Zbiory muzyczne zob. muzykalia 
Zbioiy Sapiehów z Krasiłowa 256 
Zbiory Skórzewskich z Czarniejewa-Radomic 

256
Zbioiy specjalne - zakup 81 
Zbioiy specjalne 66, 84 
Zbiory Stanisława Latanowicza 256 
Zbioiy Wacława Michała Nawrockiego 256 
Zbiór medali o tematyce literackiej Tadeusza 

Zientalaka 253 
Zespół ds. Bibliografii Regionalnej

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 269



„Zeszyty Biblioteczne” 180 
„Zesgoy Infonnacyjne” 180 
„Żivot” - miesięcznik Towarzystwa Słowaków w 

Polsce.103 
„Złoty Kłos dla lWórcy - Srebrne dla 

Czytelnika^’ - konkurs 178 
Zmiany liczbowe w sieci bibliotek publicznych 

43
Zmiany w kierunkach gromadzenia 73-76 
Zmiany w komputeryzacji bibliotek po 

reorganizacji sieci bibliotecznej 306 
Związek Bibliotekarz^ Polskich 18

Związek Powstańców Warszawskich w 
Bydgoszczy 240 

Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w 
Polsce 107

Związek Tatarów Polskich Rzec^ospolitej 
Polskiej 98

„Życie Tatarskie” dwumiesięcznik Związku 
Iktarów Polskich, 103 

Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie 
107 

Żydzi 99
Żywoty świętych 240

Użyte skróty
BPG -  Biblioteka Publiczna Gminy
BPMiG -  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
GBP -  Gminna Biblioteka Publiczna
MBP -  Miejska Biblioteka Publiczna
MGBP -  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
WBP -  Wojewódzka Biblioteka Publiczna
WiMBP -  Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna



INDEKS MIEJSCOWOŚCI

Augustów 302
Babrowo 298 
Banie Mazurskie 302 
Barcino 222 
Bełchatów 299 
Będzin 294
Biała Podlaska 184,269,289 
Białowieża 290
Białystok 52,184,228,238,270,290
Bielsk Podlaski, 290
Bielsko-Biała 239, 270,290
Bieruń 294
Bieżuń 223, 239
Bobolice 295
Bojanowo 296
Bolesław 294
Bolimowo 301
Braniewo 21,292
Brodnica 240,303
Brusy 222,291
Brwinów 1305
Brzeg Dolny 222
Brzeg 239
Brzeziny 301
Brzostek 303
Bukowiec 113
Busko 295
Busko-Zdrój 295
Bydgoszcz 240,270,291
Bytom 247,294
Bytów 221, 302
Cedzyna 49,287 
Cegłów 300 
Charzykowy 222 
Chełm 228,241, 291 
Chełmno 303 
Chęciny 295 
Chlewiska 223 
Choczewo 293 
Chodzież 299 
Chojnice 222 
Chorzów 227,294 
Chrzanów 294 
Ciechanów 271,292

Cieszyn 50,241,242,290 
Czarna Białostocka 290 
Czarna Woda, 293 
Czarnków 299 
Czarny Dunajec 298 
Czechosłowacja 113 
Czechowice Dziedzice 294 
Czechy 114 
Czernice Borowe 292 
Częstochowa 271,292 
Człuchów 302
Dania 152
Dąbrowa Chełmińska 291 
Dąbrowa Górnicza 243,294 
Dobrcz 222,224 
Dobrodzień 292 
Dobroszyce 222 
Dolna Łomna 113 
Dohiy Śląsk 184, 246 
Domaradz 296 
Dorohusk 244 
Drawsko Pomorskie 295 
Drzycim 222 
Dubiny Cerkiewne 290
Elbląg 244,292 
Ełk, 302
Finlandia 152,159 
Fiydecko-mistecki powiat 113 
Frydek-Mistek 113 
Frysztak, 223
Gdańsk 184,228,245, 271 
Gdynia 293
Giebło k.Ogrodzieńca 243 
Gierałtowice 294 
Głogów 296 
Głogówek 247 
Godów 294 
Goleszowo 290 
Golub-Dobrzyń 303 
Gorce 99 
Gorlice 297
Gorzów Wlkp. 245,293 
Gor2yce 294



Gostyń 299 
Gościce 247 
Gościcino 293 
Grabin 248 
Grodzisk Maz 305 
Grudziądz 246,303
Hajnówka 290
Iłowo 223
Jabłonna 305 
Jaksice 222,291 
Janikowo 222 
Jasło 296 
Jawor 248 
Jedlicz 296 
Jonkowo 298 
Józefów 221
Kalisz 246,293 
Kalisz Pomorski 295 
Kałuszyn 223 
Kartuzy 293 
Karwina 113 
Karwiński powiat 113 
Katowice 138,246,272, 294 
Kcyna 222
Kędzierzyn-Koźle 298
Kętrzyn 221,298
Kielce 49,184,228, 249,272,294
Klucze 294
Kołobrzeg 295
Komorów 305
Konin 295
Końskowola 297
Koronowo 222, 224
Kostrzyn 224
Koszalin 273,295
Kościerzyna 293
Kraków 138, 228,250, 239,274,295
Krasne 223
Krosno 296
Kruszwica 222
Krynica 297
Kudowa Zdrój 222
Kutno 219, 299
Legionowo 305 
Legnica 184,228,275,296 
Leszno 250,296 
Lesznowola 305 
Leśmierz 297 
Lębork 302 
Lichnowe 292 
Lidzbark Warmiński 298 
Lidzbark Welski 223 
Ligota 248 
Limanowa 297 
Lubin 228,250,275,296 
Lubliniec 292 
Lubowidz 292 
Luzino 293

Łańcut 252 
Łapy 290 
Łeba 302 
Łęczna 221,223 
Łobez 302 
Łomianki 305 
Łomża 297 
Łowicz 252,301 
Łódź 138,275,297 
Łódź-Bałuty297 
Łódź-Polesie 297 
Łódź-Śródmieście 297 
Łuków 223, 300 
Łuźyce 246
Majdan Królewski 223 
Maków Maz. 91,298 
Malbork 292 
Malechowo 295 
Małkinia 298 
Marki 305
Miasteczko Śląskie 294 
Miastko 302 
Michałowice 305 
Miechów 224 
Miejsce Piastowe 296 
Mielnik na Bugiem 111 
Mielno 295 
Mikołów 294 
Milanówek 305 
Milicz 222 
Milików 113 
Miłomłyn 298 
Mińsk Maz. 223,300 
Mogilno 291 
Mońki 290 
Morawica 295 
Moszczenica 298 
Mroczeń 253 
Mrozy 223, 253 
Mszana 294 
Mszana Dolna 297
Nadarzyn 305 
Nagłowice 253,295 
Nagoszewo 298 
Nidzica 221 
Nieborów 301 
Nieśwież 256 
Norymberga 249 
Nowa Ruda 222 
Nowa Wieś Lęborska 302 
Nowe Miasto Lubawskie 303 
Nowosolna 297 
Nowy Dwór Maz. 305 
Nowy Sącz 184,276,297 
Nowy Targ 297
Olecko 302 
Olesno 292 
Olkusz 294
Olsztyn 49,184,228,276,298 
Olza 112



Opoczno 299
Opole 49,184,253,277, 298 
Ornontowice 294 
Ostrołęka 277,298 
Oświęcim 291 
Otwock 305 
Ozorków 297 
Ożarów 223,302
Pabianice 297 
Paczków 248 
Pajęczno 219 
Parzęczewo 297 
Pasięk 221 
Piaski 297 
Piastów 305 
Piątek 299 
Piekary Śląskie 221 
Pierzchnica 295 
Pietrowice Wielkie 294 
Pilawa 223 
Pila 298 
Pińczów 295 
Piosek 113
Piotrków Tiyb. 184,221, 237,253,278,299 
Pleśna 303
Płock 184, 228,278,292,299
Płońsk 292
Płośnica 223
Podtatrze 99
Pogranicze 111
Polanica Zdrój 222
Polanów 295
Police 302
Polkowice 296
Pomorze Zachodnie 99
Poświętne 299
Poznań 138, 253,279,299
Prusy Królewskie 244
Prusy Książęce 244
Prusy Wschodnie 244
Pruszcz Gdański 293
Przechlew 302
Przemyśl 299
Przeworsk 299
Przodkowo 293
Pszczyna 294
Pszów 294
Pułtusk 259
Pyskowice 294
Radlin 294
Radom 138,259,280,299,300 
Radomsko 299 
Radzanów 223&
Radzyna 303 
Raszewy 256 
Raszyn 305 
Rawa Maz. 301 
Reda 293 
Repki 261 
Rędziny 292

Rogatka k. Chełma 241 
Rogowo, 222 
Rogów Opolski 253 
Rojewo 222 
Różan 298 
Ruda Śl. 294 
Rybnik 294 
Rzekuń 298 
Rzepisze 246 
Rzeszów 228,280, 300 
Rzezawa 303
Sadowne 223
Sępólno 222
Siedlce 282,300
Siemianowice Śl. 294
Siemień 290
Sieradz 219,300
Skarżysko-Kamienna 179,261
Skierniewice 301
Skrzyszowo 303
Sławno 223,302
Słowacja 114
Słupsk 301
Sochaczew 261
Sokołów Podl. 300
Sokółka 290
Solec Kujawski 222
Sopot 293
Sosnowiec 294
Stalowa Wola 223, 302
Stare Jabłonki k. Olsztyna 16
Starogard 293
Strupina 248
Stryków 297
Strzegom 222
Strzegowo 223
Suchedniów 224
Suchocin 223
Sulejów 299
Supraśl k. Białegostoku 228 
Suwałki 261, 302 
Szadek 246 
Szczecin 262,282, 302 
Szreńsk 223 
Szwecja 16,159
Śląsk Cieszyński 112,247 
Śląsk Opolski 247 
Św. Katarzyna 222 
Świdnica 248 
Świebodzice 262 
Świecie 222,291 
Świętochłowice 294
Targówek 
Tarnobrzeg 302 
Tarnogród 221 
Tarnowskie Góry 294 
Tarnów 184,184,263,284 
Tarnów Opolski 298 
Tczew 293
Tomaszów Lubelski 305



Tomaszów Mazowiecki 261 
Toruń, 138,263,284, 303 
Trąbki Wielkie 293 
Trzcianka 299 
Trzebielino 302 
Trzebinia 294 
Trzycież 113 
Tuchola 222,224,291 
Turośl 297 
Tychy 294
Ułęż 297 
USA 18 
Ustka 223, 302 
Ustronie Morskie 295
Vevey 257
Walewice 252 
Wałbrzych 228,284, 303 
Warmia i Mazury 99,244 
Warszawa 239,265,284, 
Warszawa-Bemowo, 304 
Warszawa-Białołęka, 304 
Warszawa-Bielany 304 
Warszawa-Mokotow 304 
Warszawa-Ochota 304 
Warszawa-Praga Płd. 304 
Warszawa-Praga Płn. 304 
Warszawa-Śródmieście 304 
Warszawa-Targówek 304 
Warszawa-Ursus 304 
Warszawa-Ursynów 304 
Warszawa-Wawer 304 
Warszawa-Wilanów 304 
Warszawa-Włochy 304 
Warszawa-Wola 304 
Warszawa-Żoliborz 304 
Wągrowiec 299

Wąsewo 298 
Wejherowo 293 
Wenecja 240 
Wesoła 305 
Węgorzewo 302 
Węgrów 223, 300 
Wielka Brytania 18 
Wieluń 219 
Wierzbno 223 
Witownia 299 
Wittenberga 244 
Wiżajny 302 
Włattysławowo 293 
Włocławek 305 
Włoszczową 295 
Wodzisław Śląski 294 
Wojciechowo 297 
Wolsztyn 306 
Woźniki 248
Wrocław 184, 228, 246,285, 305 
Wschowa 296 
Wyry 294 
Wyszków 298
Zabrze 294 
Zagłobice 303 
Zakroczym 305 
Zamość, 221,305 
Zaolzie 113 
Zawiercie 294 
Zblewo 293 
Zduńska Wola 267 
Zgierz 297
Zielona Góra 268, 305 
Ziemia Lubuska 269 
Ziemia Świdnicka 262
Żnin 222 
Żory 294



ENGUSH SUMMARY

The history of the public libraries in Poland embraces entire last century. The first 
public libraries were established at the beginning of the XX century, when Polish printing 
word was still subject of the invaders' censorship, during the period of Poland's partitions 
lasting from 1772.

The independence regained in the year 1918 created a chance for development of 
education, culture and organisation of public libraries, assisting the education of the 
society.

Publication Public libraries of the end of the 20th Century briefly recalls those 
beginnings, then in more details presents the reconstruction of the public libraries after 
the World War II. Post-war development of the libraries has been described against the 
background of the creation of the legal foundation and changes in the library law in 
Poland.

The general aim of the publication is presenting -  as it is defined by its title -  present 
situation of the public libraries in Poland. The numbers depicting the public libraries 
network gives the most readable reflection of the situation.

At the beginning of the year 2000 public libraries network consisted of 9076 
institutions, including 2947 libraries and their 6129 branches. 6067 institutions were 
situated in the villages, the rest -  3009 -  in towns.

The organisational structure of the network is compatible to administrative structure 
of the country. From the year 1999 onward all the libraries have the status of the local 
governmental libraries and they are supervised and financed by local government of the 
adequate level: voievodship, district, communal. According to parliament library act from 
27th of June 1997 every commune is obliged to maintain at least one communal public 
library. The corresponding obligations are being ascribed by the act to district and 
voievodship: they are supposed to maintain at least one library in a district (voievodship). 
The library posts held in the small villages and in some factories/public institutions 
supplement the network of the public libraries. Their number has decreased to 2894: this 
form of libraries seems to be in deep crises (in the '70 the number of the library posts was 
10 times higher).

The local governments’ financial hardships cause closing of some libraries (during last 
decade their number decreased of 1193 institutions) and different organisational changes 
(for instance unification of the public libraries with culture centres or even with the school 
libraries). In many cases such an organisational changes are very unfavourable for the 
libraries.

The public libraries are depositors of the total stock of 135.892.000 vol., used at the 
end of year 1999 by 7363000 readers (19% of Poland's population). For the last several 
years the number of the libraries' users has rose up, however this phenomenon occurs 
chiefly in towns -  in villages the reversal trend might be observed (minimal decrease). In 
the publication has been pointed out the predominant number of the readers in the age 
before 13 years old; children and young adults.

The increase of the number of the users and transactions would be higher if the 
libraries had funds for new released titles. In the '80 was stated the standard that purchase



of the new released titles should have not be lower than 18 per 100 inhabitants, whereas 
in the last years public libraries -  due to financial reasons -  have bought only slightly more 
than 6 new releases per 100 inhabitants. In 1999 purchases went down, even below this 
indicator.

However library is usually perceived as a place where new released books are 
available, one should also remember of historical collections; literary and regional. Broad 
documentation of those collections might be found in the annex of the publication.

In the book have been also depicted present situation and methods of the new 
released titles' purchases, dimensions of the selections of the outdated books. The author 
discusses the issues of the protection and conservation of the collections. In the part of the 
text devoted to the collection's circulation the focus has been set on the issues of the 
copyright protection.

The changing function of the public library is perceived -  among others -  in 
broadening of library information activity, what was strongly stressed in the publication. 
In its annex there is presented the documentation of the libraries' efforts in the field of 
developing and publishing the regional bibliographies.

There are 17946 persons employed in the public libraries, including 6797 in the 
villages. Among all librarians 12846 are full time employees. 2513 persons have received 
higher academic library education, 8941 secondary library education (64% of active public

librarians have required education background). In the publication there are 
presented the professional requirements used in Polish librarianship and methods/forms 
of librarians' education and training on different levels.

The publication gets readers acquainted with the situation of library architecture and 
with the most important recent investments in this field. Author points out the 
modernisation of the public libraries' activities, their automation (the account from 
present situation is given).

The usage of the publication is facilitated by the indexes of persons, subject and places.

Hum, na jęz. ang. Michał Zając



ZUSAMMENFASSUNG

Die Geschichte der óffentlichen Bibliotheken in Polen schliesst das vergehende Jah- 
rhundert ein. Die ersten Bibliotheken wurden am Anfang des

20. Jahrhunderts gegriindet, also in der Zeit der seit 1772 dauernden Abhangigkeit, 
wo das polnische Druckwort von den Annektierungsmachten zensiert wurde.

Die von Polen im Jahre 1918 wiedergewonnene Unabhangigkeit hat eine Chance zur 
Entwicklung des Schulwesens, der Kultur und des Bibliothekennetzes geschaffen, das die 
Ausbildung der Gesellschaft gefordert hat.

Die Publikation „Ójfentliche Bibliotheken am Ende des 20. Jahrhunderts,, erinnert kurz 
an diese Anfange und beschreibt etwas breiter den Wiederaufbau der óffentlichen Biblio
theken nach dem zweiten Weltkrieg. Die Entwicklung der Bibliotheken in der Nachkrieg- 
szeit wurde unter Beriicksichtigung der rechtlichen Rahmen und Veranderungen der po- 
Inischen Bibliotheksgestzgebung prasentiert.

Das Grundziel dieser Publikation, dem Titel gemass ist es, die aktuelle Lage der óffen
tlichen Bibliotheken in Polen zu zeigen. Das deutlichste Bild von dieser Lage sind die Za- 
hlen, die die Grósse des Biblithekennetzes darstellen.

Am Anfang 2000 umfasste das Netz der óffentlichen Bibliotheken in Polen 9076 Bi
bliotheken, 2947 Hauptbibliotheken und 6129 Filialen. Von diesen 9076 Bibliotheken be- 
finden sich 6067 auf dem Lande und 3009 in den Stadten.

Die Organisationsstruktur der óffentlichen Bibliotheken entspricht der Verwaltungs- 
stniktur des Landes. Seit 1999 sind alle Bibliotheken von Selbstverwaltungsorganen iiber- 
nommen worden, das heisst, fiir die Aufsicht und die Finanzierung ist die entsprechende 
Gebietskóperschaft: die Wojewodschaft, Powiat und Gmina (Gemeinde) zustandig. Laut 
dem Bibliotheksgesetz vom 27 Juni 1997, ist es eine Aufgabe der Gemeinde, mindestens 
eine kommunale Bibliothek zu fuhren. Dieselbe Pflicht ist auch dem Powiat und der Wo- 
jewodschaf auferlegt worden: sie sollen auch mindestens eine Bibliothek in Powiat und in 
der Wojewodschaft betreiben. Das Netz der óffentlichen Bibliotheken ist von Bibliothe- 
ksstellen in kleineren Dórfern, in Betrieben und verschiedenen Institutionen erganzt. Ih- 
re Zahl ist auf 2894 gesunken, weil diese Form der Zurverfiigungstellung von Biichern se
it mehreren Jahren eine Krise erlebt ( in den 70-er war die Zahl der Bibliotheksstellen ze- 
hnmal grosser).

Die ókonomischen Schwierigkeiten der Gebietskórperschaften fuhren dazu, dass eini- 
ge Bibliotheken geschlossen ( in den letzten zehn Jahren ist ihre Zahl um 1193 gesunken) 
oder umorganisiert werden, z. B, Bibliotheken werden mit Kulturzentren und sogar mit 
den Schulbibliotheken verbunden). In vielen Fallen wirken sich diese Umstrukturierun- 
gen nachteilig fur die Bibliotheken aus.

Die óffentlichen Bibliotheken verfiigen iiber Buchersammlungen von 135.892.000 
Banden, die am Ende 1999 von 7.363.000 Lesem benutzt worden sind, also von 19% von 
Polens gesamter Einwohnerzahl. Seit mehreren Jahren steigt die Zahl der Leser, doch nur 
in den Stadten, bei einer kleineren Senkung auf dem Lande. Kennzeichnend fiir die Le- 
sergruppe ist, dass die meisten Leser Kinder und Jugentliche unter 13 Jahren sind.

Der Zuwachs der Leserzahl und der Biicherausleihen ware bedeutlicher, wenn die Bi
bliotheken iiber mehr Mittel zum Einkauf von Neuerscheinungen verfiigen wurden. Schon



in den achtziger Jahren wurde festgestellt dass der Einkauf von Neuerscheinungen 18 
Bande per 100 Einwohner nicht untersteigen sollte. Doch kaufen in den letzten Jahren die 
offentlichen Bibliotheken etwas iiber 6 Bucher per 100 Einwohner ein, und im Jahre 1999 
war dieser Indikator noch niedriger. Die Bibliothek wird meistens als der Platz wo man 
sich mit den Neuerscheinungen vertraut machen kann, gesehen, es ist aber wissenswert, 
dass man dort auch wertvolle historische literarische und regionale Sammlungen finden 
kann. Eine ausfurliche Verzeichnung dieser Sammlungen finden Sie im Annex. In der Pu- 
blikation werden die Erwerbsformen von Neuerscheinungen prasentiert auch der Ausmass 
von der durchgefuhrten Ausrangierungen der inaktuellen Bucher. Es wird auch die Kon- 
servation-und Schutz der Buchersammlungen erwahnt. Zusammen mit der Zugangsfor- 
men werden auch die Vorschriften zum Schutz von Autorenrechten besprochen.

Die neuen Funktionen der Bibhothek werden in der Erweiterung der Informa- 
tionstatigkeit gesehen, was in der Publikation eingegangen wurde. Im Annex werden die 
Leistungen der BibHotheken in der Bearbeitung und Veroffentlichung von regionalen Bi- 
bliographien beschreiben.

Bie BibUotheken stellen 17 946 Personen an, davon auf dem Lande 6 797.12 846 sind 
Vollzeitangestellten. Die hohere Ausbildung zum BibUothekar haben 2 513 Personen, 
mittlere Ausbildung 8 941. Also 64% der Angestellten verfiigen uber die erforderlichen 
Berufsqualifikationen. In der Publikation werden sowohl die Berufserfordemisse als auch 
Bildungs- und Fortbildungsformen der Bibliothekare auf unterschiedlichen Bildungsstu- 
fen prasentiert.

Die Publikation prasentiert dem Leser den Stand des Bibliothekenbaus und die wich- 
tigsten Investitionen in den letzten Jahren. Erwahnt wird auch die Modemisierung von 
Bibliotheken, die Automatisierung und Stand der Ausstattung der offentlichen Bibliothe
ken in EDV- Systeme.

Die Benutzung dieser Publikation wird durch Sach-, Personen-und Ortsverzeichnis er- 
leichtert.

Tłum. na jęz. niQm.Anna Bilińska



SAMMANFATTNING

Folkbibliotekets historia i Polen innesluter det nuvarande seklet. De forsta folkbiblio- 
teken grundades i bóijan av 1900-talet, dvs under den 1772 paborjade perioden av Polens 
osj^vstandighet, da det polska spraket censurerades av annekteringsmakter.

Sjalvstandigheten som atervanns av Polen 1918 skapade ocksa mójligheter till utvec- 
kling av skolsystemet och kultur och till att organisera ett nat av folkbibliotek med uppgi- 
ft att stódja samhallets utbildning.

Publikationen:”Fo/^b//otó/: vid slutet av 1900-talet”, namner kort bórjan av folkbi
bliotekets verksamhet och behandlar lite mera omfattande folkbibliotekets ateruppbyg- 
gnad efter andra varldskriget. Som bakgrund till bibliotekets utveckling i efterkrigstid 
tjanar en presentation av davrande biblioteklagstiftningen samt fórandringarna inom den.

M^sattningen med publikationen ar att visa, med enlighet med rubriken, den aktuel- 
la situationen i de polska folkbiblioteken. Den mest tydliga bilden av denna situation 
ar siffror som betecknar storleken av folkbiblioteksnatet.

I bórjan av ar 2000 uppgick antalet bibliotek i Polen till 9076, varav 2947 var 
sjalvstandiga bibliotek och 6129 filialer. Av alia 9076 biblioteken fanns 6067 pa landsbyg- 
den (3009 i stader).

Bibliotekets organisation aterspeglar landets forvaltningsstruktur. Fran och medl999 
lyder alla biblliotek under den polska sjalvstyrelsen, dvs for tillsyn och finansiering svarar 
sjalvstyrelseorgan: Ian, powiat, kommun. I enlighet med Biblioteklagen fran den 27 juni 
1997, aligger varje kommun uppgift att ha minst ett folkbibliotek i kommunen. Samma 
uppgift avilar lan och powiat som ska tillhandahalla minst en bibliotek (respektive: po- 
wiatbibliotek och lansbibliotek). Folkbiblioteksnatet kompletteras med bibliotekspunkter 
som finns i mindre orter, olika institutioner, och hos olika arbetsgivare. Deras antal har 
minskat till 2894, eftersom denna formn av biblioteksverksamhet genomgar sedan flera 
ar en djup kris (under 70-talet var de 10 ganger fler)

Ekonomiska svarigheter som drabbar den polska sjalvstyrelsen resulterar i att flera bi
bliotek laggs ned (inom senaste decenniet har deras antal minskat med 1193) samt i olika 
omorganisationer, t ex folkbibliotek kopplas ofta samman med kulturcentra och till och 
med med skolbibliotek. I manga fali paverkas biblioteksverksamhet av sadana omstruktu- 
reringar pa ett negativt satt.

FolkbibHotek fórfogar sammanlagt over en boksamling pa 135.892.000 bocker, vilka 
utnyttjades i slutet av 1999 av 7.363.000 personer, dvs 19% av Polens invanare. Sedan fle
ra ar tillbaka ókar antalet lasare, vilket sker framfór alit i stader, medan pa landsbygden 
observeras en liten minskning. Narmare karakteristik av den grupp som utnyttjar biblio
tekets tjanster visar en dominans av barn och ungdomar under 13 ar.

Antalet lasare och utlaningar skulle oka om biblioteket fórfogade over mera resurser 
till att kopa nyutkomna bocker. Redan under 80-talet bestamdes att upphandling av nya 
bocker inte fick underskrida 18 nykópta bocker per 100 invanare. Men pa grund av resurs- 
brist uppgick upphandlingen av nyutkomna bocker till bara 6 bocker per 100 invanare pa 
senare ar, och siffran for 1999 łigger till och med under denna indikator. Trots att folkbi- 
blioteket anses fórst och framst som ett stalle der man har tillgang till de nyaste bóckerna 
ar det vart att veta att dar finns aven vardefulla historiska, regionala och litterara samlin-



gar. En omfattande dokumentation av samlingarna finns i annexet I publikationen pre- 
senteras situation och former for upphandling av nyutkomna bócker samt utstrackning pa 
utsortering av inaktuella bócker. "Slg^dds- och konserveringsfragor tas ocksa upp. Vid 
presentationen av tillgangsformer laggs ocksa markę till upphovsrattsfragor.

Fórandringar som sker i bibliotekets verksamhet galler bland annat utvidgningen av 
dess informationsverksamhet, vilket ocksa markeras i publikationen. I annexet dokumen- 
teras bliotekets framgangar i att bearbeta och publicera regionala bibliografier.

Inom biblioteksvasendet anstalls 17 946 personer, varav 6 797 i bibliotek pa landsbyg- 
den. 12 846 av alia personer anstalls pa heltid. Bibliotekutbildning pa hogskoleniva har 2 
513 personer, pa gymnasieskoleniva 8 941 personer. Dvs att 64% anstallda har den 
nodvandiga yrkeskompetensen. I publikationen presenteras kompetenskrav som stalls bi- 
bliotekspersonal sam utblidnings- och fortbildningsformer for bibliotekarie pa olika 
nivaer.

Publikationen presenterar situationen inom biblioteksbyggandet och viktigaste bib- 
klioteksinvesteringar under senare ar. Det laggs ocksa marke tUl modemisering av biblio- 
tekens verksamhet, automatisering samt anvandning av it-tekniken i folkbiblioteket.

Publikationen innehaller person-, sak- och ortregister.

Hum. na jęz. s z w e d z k i Bilińska
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