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LEON ŁOŚ

BIBLIOTEKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Powołanie w 1952 roku Polskiej Akademii Nauk z jednoczesnym w łą
czeniem do niej już działających niektórych placówek naukowych zade
cydowało o tym, że wiele cennych księgozbiorów, tak uniwersalnych jak
i specjalistycznych, znalazło się w bibliotekach Polskiej Akademii Nauk.
Rozwój Akademii i w jego konsekwencji powołanie wielu nowych placó
wek naukowych przesądziło też o powstaniu nowych bibliotek naukowych.
Zbiory bibliotek Akademii oraz towarzystw naukowych dotowanych przez
PAN stanowią obecnie ok. 12% ogólnokrajowych zbiorów naukowych —
druków zwartych i ciągłych oraz ok. 14% zbiorów specjalnych1. Wydaje
się więc uzasadnione podanie o tych bibliotekach syntetycznej informacji.
Aspektom organizacyjnym poświęcono tu wiele miejsca, żeby wska
zać specyficzne, nietypowe warunki kształtowania sieci bibliotecznej w
Polskiej Akademii Nauk. Te przemiany organizacyjne w płynęły też na
merytoryczne kształtowanie działalności bibliotek w poszczególnych zespo
łach bibliotecznych w Polskiej Akademii Nauk.
Sprawy organizacyjne
Przez wiele lat absorbowały Polską Akademię Nauk prace organiza
cyjne: powoływano nowe placówki, przejmowano niektóre placówki na
ukowe z innych resortów, przekazywano także już zorganizowane placów
ki naukowe innym resortom. Równocześnie z tym procesem dokonywały
się zmiany w zakresie bibliotek: organizowano nowe biblioteki lub prze
kazywano niektóre biblioteki wraz z placówkami do innych resortów.
Wskutek braku w Polskiej Akademii Nauk odpowiedniego organu do
spraw nadzoru nad wszystkimi bibliotekami Akademii (por. s. 147) pro
cesy te dokonywały się w atmosferze pewnej przypadkowości.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1968 roku o bibliotekach (Dz. U. nr 12, poz.
63) nakłada na Polską Akademię Nauk określone obowiązki i stwarza dla
1 Dane zaczerpnięte z Rocznika S tatystycznego Nauki 1971.
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niej sytuację wymagającą prowadzenia zorganizowanej działalności w za
kresie problematyki bibliotecznej. Realizacja szeregu przepisów ustawy
wymaga inicjatywy Polskiej Akademii Nauk lub współdziałania z innymi
resortami, w szczególności z Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa W yż
szego, Ministerstwem Kultury i Sztuki oraz Komitetem Nauki i Techniki.
Na podstawie ustawy o bibliotekach biblioteki Polskiej Akademii Nauk
i jej placówek włączone są do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej (art. 2
ust. 1 pkt 2) i stanowią sieć resortową działającą w ramach ogólnokrajo
wej sieci bibliotecznej (art. 12).
W realizacji ustawy o bibliotekach szczególnie ważne znaczenie ma
przepis art. 19 ustawy, stwierdzający, że „Przewodniczący Komitetu
Nauki i Techniki oraz Polska Akademia Nauk w porozumieniu z Mini
strem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Ministrem Kultury i Sztuki oraz
innymi zainteresowanymi ministrami: 1) ustalają plan specjalizacji zbio
rów materiałów bibliotecznych w bibliotekach naukowych, dostosowanych
do potrzeb rozwoju nauki polskiej, 2) wyznaczają spośród bibliotek na
ukowych centralne biblioteki dla określonych dziedzin wiedzy i ustalają
zadania tych bibliotek” . Niektóre biblioteki specjalne w Polskiej Akademii
Nauk kwalifikują się do pełnienia funkcji centralnych bibliotek specjal
nych, jak np. biblioteki: Instytutu Geografii, Instytutu Zoologicznego,
Instytutu Badań Literackich, Instytutu Biologii Doświadczalnej im.
M. Nenckiego.
Eksplozja książki w połowie X X wieku z jednej strony i stale pogłę
biająca się specjalizacja dziedzin naukowych, a szczególnie nauk ścisłych,
technicznych i stosowanych, z drugiej strony, postawiły biblioteki nauko
we w trudnej sytuacji. Idea wielkich bibliotek o uniwersalnym zakresie
gromadzenia zbiorów staje się anachronizmem, nie jest bowiem możliwe
zgromadzenie całej produkcji wydawniczej w jednym księgozbiorze.
Ta ogólna tendencja w pełni potwierdza się w bibliotekach Polskiej
Akademii Nauk. Biblioteki nie istnieją w odosobnieniu, prowadzą działal
ność w powiązaniu z innymi instytucjami, do których organizacyjnie
wchodzą lub są im podporządkowane, albo też stanowią samodzielne in
stytucje jak w przypadku samodzielnych bibliotek PAN. Wobec organi
zacyjnego rozproszenia bibliotek poszukuje się rozwiązań, które by pozwo
liły ograniczyć do minimum dublowanie wysiłku i nakładów, a zarazem
— optymalnie zaspokajać potrzeby użytkowników. Takie działanie możli
w e jest tylko poprzez współpracę i koordynację działalności bibliotecznej,
zarówno w ramach określonego resortu, jak i w ogólnokrajowej sieci bi
bliotecznej.
Wobec trudności praktycznego rozwiązania tych zagadnień i pilnej po
trzeby współdziałania bibliotek już w porozumieniu pomiędzy Polską Aka
demią Nauk i Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31
sierpnia 1967 roku (w sprawie współpracy w zakresie wydawnictw, bi-
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bibliotek i drukarń naukowych) współpracę bibliotek naukowych obu re
sortów sprowadzono głównie do problematyki gromadzenia zbiorów i ich
wykorzystywania w bibliotekach Polskiej Akademii Nauk i bibliotekach
głównych szkół wyższych resortu oświaty i szkolnictwa wyższego.
W pierwszym okresie realizacji tego porozumienia obie zainteresowa
ne strony przeanalizowały materiały niezbędne do zintegrowania działal
ności bibliotek obu resortów w tych kierunkach działalności bibliotecznej.
Nowy krok w tej pracy stanowi Zarządzenie Nr 5/70 Sekretarza Nauko
wego z HnSa 14 stycznia 1970 roku w sprawie realizacji zadań wynika
jących z Uchwały IV Plenum KC PZPR w części dotyczącej Polskiej
Akademii Nauk. Wydane ono zostało na podstawie Zarządzenia Nr 113
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1969 roku w sprawie realizacji
zadań wynikających z Uchwały IV Plenum KC PZPR oraz dyskusji na
Plenum i ustaliło plan oraz harmonogram realizacji zadań wynikających
dla PAN z wymienionej w yżej uchwały. W rozdziale II „Organizacja prac
badawczych” w punkcie 7 po raz pierwszy w Polskiej Akademii Nauk za
gadnienia biblioteęzne uznane zostały za ważne i wymagające odpowied
niego ukierunkowania. Dotychczasowa praktyka była zgoła inna. Żadna
z jednostek organizacyjnych Sekretariatu Administracyjnego PAN nie zaj
mowała się całością spraw bibliotecznych Akademii, a do zakresu dzia
łania Biura Wydawnictw i Bibliotek należały jedynie sprawy samodziel
nych bibliotek oraz zbiorcza sprawozdawczość statystyczna z działalności
całej sieci bibliotecznej Akademii.
Taka sytuacja organizacyjna zaciążyła w pewnym stopniu na kie
runku dyskusji pomiędzy poszczególnymi resortami, Stowarzyszeniem Bi
bliotekarzy Polskich a Polską Akademią Nauk — przy uzgadnianiu kon
cepcji rozwiązania spraw bibliotecznych w ustawie o bibliotekach. K o
nieczność ustawowego uregulowania problematyki bibliotecznej była uzna
wana zarówno przez bibliotekarzy, jak i przez odpowiednie czynniki po
lityczne i rządowe. Wynikało to z szybkiego rozwoju bibliotekarstwa, po
wstawania nowych sieci bibliotecznych, wzrostu roli i ogromnego roz
szerzenia się zadań bibliotek, objęcia przez bibliotekarstwo nowych za
kresów pracy. Dotychczasowy dekret był przestarzały, tym bardziej, że
od czasu jego ogłoszenia nastąpiły radykalne zmiany w organizacji nauki
i kultury.
Przepisy ustawy o bibliotekach nakładają na Polską Akademię Nauk
określone zadania zarówno w zakresie organizacji własnej sieci resorto
w ej, jak też w realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.
Formalnie stało się to możliwe dzięki wydaniu w Akademii nowego
zarządzenia, w którym Biuru W ydawnictw i Bibliotek PAN powierzono
całość spraw bibliotecznych sieci PAN i nadzór 'nad bibliotekami samo
dzielnymi2. Takie nowe ujęcie spraw bibliotecznych w PAN pociąga za
1 Zarządzenie Nr 33/71 Sekretarza N aukow ego PA N z dnia 21 lipca 1971 r. w sprawie
regulaminu Sekretariatu Adm inistracyjnego Polskiej Akadem ii Nauk.
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sobą pilną potrzebę określenia organizacji i trybu działania sieci biblio
tecznej w Akademii.Organizacja sieci bibliotecznej w Polskiej Akademii Nauk została po
myślana w ten sposób, że biblioteki samodzielne w Warszawie, Krakowie,
Gdańsku, Kórniku k/Poznania i Wrocławiu, organizują resortową współ
pracę bibliotek naukowych Akademii w środowisku naukowym, w któ
rym posiadają swoją siedzibę3. Przedmiotem środowiskowej współpracy
bibliotek naukowych PAN są zasadnicze kierunki podstawowej ich dzia
łalności w zakresie gromadzenia i uzupełniania zbiorów, ich opracowania
i udostępniania oraz w zakresie informacji. Ponadto biblioteki samodziel
ne Polskiej Akademii Nauk pełnią w stosunku do istniejących na terenie
ich działania bibliotek sieci PAN następujące funkcje:
1. instruktaż metodyczny w zakresie prac bibliotecznych;
2. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry bibliote
karskiej ;
3. nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek pod względem orga
nizacji i metod pracy;
4. inicjowanie udziału bibliotek sieci PAN we współpracy środowiskowej
oraz w ramach ogólnokrajowego systemu specjalizacji zbiorów biblio
tecznych;
5. przeprowadzanie okresowych analiz celowości nabytów zagranicznych.
Nadzór nad bibliotekami sieci PAN sprawuje Sekretarz Naukowy Pol
skiej Akademii Nauk poprzez Biuro Wydawnictw i Bibliotek. Organem
doradczym i opiniodawczym Sekretarza Naukowego w zakresie polityki
bibliotecznej Polskiej Akademii Nauk jest Komisja do spraw bibliotek,
informacji naukowej i archiwów PAN4. Zadaniem Komisji jest zgłasza
nie wniosków i opiniowanie projektów decyzji w sprawie organizowania
całokształtu zagadnień bibliotecznych, informacji naukowej i spraw archi
walnych, występujących w placówkach naukowych i stacjach zagranicz
nych Polskiej Akademii Nauk.
Sieć biblioteczną Polskiej Akademii Nauk tworzą trzy rodzaje biblio
tek naukowych, różniących się między sobą tak pod względem działalności
merytorycznej, jak i podporządkowania organizacyjnego:
a) samodzielne biblioteki PAN (w Warszawie, Krakowie, Gdańsku,
Kórniku i Wrocławiu) — 5;
b) biblioteki instytutów, zakładów i pracowni oraz stacji zagranicz
nych PAN — 72;
c) biblioteki towarzystw naukowych dotowanych przez Polską Akade
mię Nauk — 30.
* Zarządzenie Nr 49/71 Sekretarza N aukowego PAN z dnia 16 grudnia 1971 r. w sprawie
organizacji i działania sieci bibliotek naukowych Polskiej Akadem ii Nauk (Tekst zob. w nin.
zeszycie Prz. bibliot. s. 227).
* D ecyzja Nr 210/71 Sekretarza Naukowego PAN z dnia 24 sierpnia 1971 r. w sprawie p o
wołania K om isji d/s bibliotek, inform acji naukowej' i archiwum PAN. (Tekst zob. Prz. bibliot.
R. 40: 1972 z. 1 s. 124).
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Ogółem w 1970 r. w sieci bibliotek PAN było 107 jednostek.
Z przyczyn, o których już mówiono, zmieniała się w ubiegłym dzie
sięcioleciu liczba bibliotek zaliczanych do sieci PAN: w 1961 r. było 100
bibliotek, w 1962 — 115, w 1963 — 113, w 1964 — 108, w 1965 — 110,
w 1966 — 109, w 1967 — 125, w 1968 — 117, w 1969 — 104 i w 1970 —
107 bibliotek.
Do sieci bibliotecznej PAN wchodzą także biblioteki towarzystw na
ukowych dotowanych przez Akademię, chociaż nie są one zaliczone do
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk
włączone zostały do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz zaliczone do
bibliotek naukowych biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego5.
Zbiory biblioteczne
Zbiory biblioteczne w bibliotekach naukowych Polskiej Akademii
Nauk stanowią odzwierciedlenie bardzo szerokiego wachlarza dyscyplin
naukowych występujących w jej placówkach naukowych. Szereg biblio
tek specjalistycznych posiada księgozbiory, które narastały w placówkach
naukowych na przestrzeni wielu dziesięcioleci i rozwijały się w miarę
rozwoju dyscyplin naukowych, które te placówki reprezentowały. Przede
wszystkim chodzi tu o te księgozbiory, które znalazły się w Polskiej Aka
demii Nauk wraz z instytutami, które zostały przejęte przez Akademię.
Do tej grupy należy zaliczyć też Bibliotekę Polskiej Akademii Umiejęt
ności w Krakowie oraz Bibliotekę Kórnicką, Bibliotekę Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich w e Wrocławiu i Bibliotekę Gdańską. Zbiory tych
bibliotek, głównie z zakresu nauk humanistycznych, są szczególnie cenne,
gdyż zawierają uzupełniane przez wiele lat wydawnictwa ciągłe krajowe
i zagraniczne. Biblioteki te podejmują dużo starań i pokonują wiele trud
ności, aby kontynuować uzupełnianie tych tytułów. Z większym pow o
dzeniem udaje się to tam, gdzie wymiana zagraniczna publikacji nauko
w ych ma znaczenie priorytetowe przed zakupami literatury importowa
nej, jak na przykład w bibliotekach: PAN w Krakowie, Instytutu Zoolo
gicznego PAN, Instytutu Botaniki i w niektórych innych placówkach
PAN.
Obok tych księgozbiorów, mających kilkudziesięcioletnią i dłuższą tra
dycję, są księgozbiory nowe, powstałe w placówkach naukowych powoła
nych już w Polskiej Akademii Nauk. Są to w dużej mierze zbiory obco
języczne, wąsko-specjalistyczne z zakresu nauk ścisłych i technicznych,
5 P or.: Uchwała Nr 32 Rady M inistrów z dnia 10 lutego 1971 r. zm ieniająca uchwalą
w sprawie ustalenia bibliotek zaliczonych do bibliotek naukow ych (Mon. Pol. nr 11 poz. 89);
Zarządzenie Nr 132 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 3 grudnia 1970 r. w sprawie włączenia
do ogólnokrajow ej sieci bibliotecznej biblioteki Poznańskiego Towarzystwa P rzyjaciół Nauk
w Poznaniu oraz Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa N aukow ego Płockiego w Płocku
(Dz. Urz. Min. Kult. i Szt. nr 12 poz. 82).
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Tab. 1. Księgozbiory w bibliotekach PNN w 1970 r.
Księgozbiory (w wol.)
W tym:
Biblioteki:

bibliotek

razem

wydawnic wydawnic
twa zwarte twa ciągłe

zbiory
specjalne

samodzielne

5

2 125 141
100%

1 103 486
51,9%

401 994
18,9%

619 661
29,2%

placówek pozawydziało
wych

4

28 802
100%

22 385
77,8%

4 967
17,2%

1 450
5,0%

68

1 917 956
100%

1 062 908
55,4%

504 336
26,4%

350 712
18,2%

Wydziału I

21

649 808
100%

388 334
59,8%

82 467
12,7%

178 807
27,5%

Wydziału II

15

536 219
100%

280 641
52,3%

201 734
37,7%

53 844
10,0%

Wydziału III

12

497 622
100%

233 898
47,0%

158 004
31,7%

105 720
21,3%

Wydziału IV

8

162 576
100%

111 899
68,8%

38 666
23,8%

12 011
7,4%

Wydziału V

8

28 435
100%

19 587
69,0%

8 574
30,2%

274
0,8%

Wydziału VI

4

43 496
100%

28 549
65,5%

14 891
34.4%

56
0,1%

77

4 071 899
100%

2 188 779
53,8%

911 297
22,8%

971 823
23,4%

placówek
wydziałowych
razem
w tym:

Ogółem

jak na przykład w bibliotece Instytutu Podstawowych Problemów Tech
niki czy Instytutu Geofizyki PAN.
Gromadzenie zbiorów bibliotecznych w bibliotekach naukowych PAN
w zasadzie dokonywane jest z tych samych źródeł nabycia jak i w e
wszystkich innych bibliotekach. Mimo to specyfika gromadzenia zbiorów
bibliotecznych w Polskiej Akademii Nauk wymaga omówienia jej pew
nych wyróżniających aspektów. Inaczej niż w innych bibliotekach kształ
tują się tu źródła gromadzenia zbiorów w postaci wym iany zagranicznej
wydawnictw*.
•
Problem atyka zagranicznej w ym iany w ydaw nictw szczegółow o została om ówiona m. in. w :
S. K o t a r s k i : Podstaw y w ym iany zagranicznej w ydaw nictw naukowych w bibliotekach
Polskiej Akademii Nauk. [W:] Materiały biblioteczne. W rocław 1971 s. 85-88; E. K u r d y b a -
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Tab. 2. Księgozbiory w bibliotekach towarzystw naukowych dotowanych
przez PAN w 1970 r.
Księgozbiory (w wol.)
Biblioteki:

Liczba
bibliotek

w tym :
razem

wydawnic wydawnic
twa zwarte twa ciągłe

zbiory
specjalne

248 604
100%

161 519
65,0%

65 941
26,5%

21 144
8,5%

27

327 245
100%

171 180
52,4%

130 116
39,7%

25 949
7,9%

Wydziału I

10

217 278
100%

131 366
60,4%

75 707
34,9%

10 205
4,7%

Wydziału II

7

65 602
100%

19 434
29,6%

35 186
53,6%

10 982
16,8%

Wydziału III

3

32 268
100%

12 125
37,6%

16 316
50,5%

3 827
11,9%

Wydziału IV

2

2 060
100%

1 882
91,3%

178
8,7%

Wydziału V

4

9 685
100%

6 021
62,1%

2 729
28,2%

935
9,7%

Wydziału VI

1

352
100%

352
100%

30

575 849
100%

332 699
57,6%

196 057
34,0%

47 093
8,2%

towarzystw naukowych
regionalnych
towarzystw naukowych
specjalistycznych
razem

3

w tym:

Ogółem

—

Wymiana zagraniczna wydawnictw stanowi w bibliotekach Akademii
bardzo poważne a często podstawowe źródło gromadzenia zbiorów, szcze
gólnie w zakresie czasopism. Globalnie drogą wymiany zagranicznej pla
cówki naukowe PAN uzyskują blisko 74% w pływu wydawnictw ciągłych.
Procent ten jest znacznie wyższy w Bibliotekach PAN w Krakowie, w
bibliotekach Instytutu Zoologicznego, Instytutu Geografii, Instytutu Bio
logii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Poznańskiego Towarzystwa Przy
jaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Tow arzyc h a: Uwagi o zagranicznej w ym ianie w ydaw nictw i Jej k oordynacji w kraju. Ibid. s. 103-111;
L. Ł o ś , J. E a d o ż y c k i : P roblem y m iędzynarodow ej w ym iany w ydaw nictw w Polskiej
Akadem ii Nauk. W rocław 1970; K. S t a c h o w s k a :
Problem atyka zagranicznej w ym iany
w ydaw nictw na podstawie doświadczeń Biblioteki PA N w Krakowie. TW:] M ateriały biblio
teczne s. 113-122; K . S t a c h o w s k a :
Zagraniczna w ym iana w ydaw nictw Biblioteki PAN
w K rakow ie. Rys historyczny — stan obecny. R oczn. B -k i PAN w K rakow ie. R. 10: 1964
s. 12-33.
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Tab. 3. Księgozbiory w bibliotekach PAN i towarzystw naukowych
dotowanych przez PAN w latach 1961-1970
Księgozbiory (w wol.)
Rok ’

Liczba
bibliotek

w tym:
razem

wydawnictwa
zwarte

wydawnictwa
ciągłe

zbiory
specjalne

1961

100

2 954 167
100%

1 832 367
62,0%

541 287
18,3%

580 513
19,7%

1962

115

3 368 493
100%

2 011 689
59,7%

661 485
19,6%

695 319
20,7%

1963

113

3 470 786
100%

1 999 188
57,6%

765 361
22,1%

706 237
20,3%

1964

108

3 650 487
100%

2 086 750
57,2%

818 193
22,4%

745 544
20,4%

1965

110

3 815 122
100%

2 157 142
56,5%

862 618
22,6%

795 362
20,9%

1966

109

4 015 257
100%

2 248 927
56,0%

909 301
22,6%

857 029
21,4%

1967

125

4 248 227
100%

2 388 977
56,2%

972 440
22,9%

886 810
20,9%

1968

117

4 424 501
100%

2 435 373
55,0%

1 045 522
23,6%

943 606
21,4%

1969

104

4 465 933
100%

2 434 205
54,1%

1 056 464
23,6%

975 264
22,3%

1970

107

4 647 748
100%

2 521 478
56,1%

1 107 354
23,9%

1 018 916
20,0%

stwa Chemicznego i w innych bibliotekach placówek i towarzystw na
ukowych dotowanych przez Polską Akademię Nauk.
Pod względem możliwości zakupu literatury zagranicznej, tak wydaw
nictw zwartych jak i czasopism, biblioteki Polskiej Akademii Nauk przez
dłuższy czas były w sytuacji uprzywilejowanej. Było to możliwe przede
wszystkim dzięki temu, że Polska Akademia Nauk powołała w 1953 r.
Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych, który z biegiem
czasu stał się dystrybutorem importowanych wydawnictw zwartych na
rzecz sieci bibliotecznej Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Oświaty
i Szkolnictwa Wyższego. Drugim dystrybutorem w skali krajowej jest
„Składnica Księgarska” , która obsługuje w zakresie importu wydawnictw
wszystkie inne resorty. Obie te instytucje współpracują z jedynym im
porterem wydawnictw zwartych „A rs Polona” . Uprzywilejowana w tym
zakresie sytuacja Polskiej Akademii Nauk w stosunku do innych resor
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tów polegała przede wszystkim na tym, że Ośrodek Rozpowszechniania
Wydawnictw Naukowych dzięki bezpośrednim kontaktom z wydawcami
zagranicznymi mógł przyspieszać dopływ książek. Stwarzało to również
możliwości przekroczenia wysokości przyznanych Akademii środków de
w izowych kosztem-bardziej opieszałych odbiorców lub sieci księgarskiej,
oferującej publikacje z importu do wolnej sprzedaży w księgarniach.
W wyniku zaostrzenia rygorów limitowania puli dewizowej Polska Aka
demia Nauk utraciła tę uprzywilejowaną sytuację.
Gromadzenie zbiorów w zakresie czasopism naukowych dawało Pol
skiej Akademii Nauk lepsze szanse uzyskiwania nabytków w drodze pre
numeraty czasopism zagranicznych dzięki scentralizowaniu zamówień
i skoordynowaniu zdecentralizowanej wymiany zagranicznej wydawnictw,
której podstawową bazą były czasopisma i inne publikacje ciągłe Polskiej
Akademii Nauk. Wypracowany system koordynacji wym iany zagranicz
nej wydawnictw własnych z importem zagranicznych czasopism nauko
wych przez wiele lat działał skutecznie tak, że nawet po wygaśnięciu w
1968 roku kontraktu IMG7 z USA nie doprowadziło w bibliotekach pla
cówek naukowych do poważniejszych skreśleń, chociaż zrozumiałe jest,
że biblioteki towarzystw naukowych musiały ograniczyć zakupy dewizo
we. Jednakże wzrost cen czasopism naukowych za granicą i brak środ
ków dewizowych w Akademii na dofinansowanie importu stwarza na tym
odcinku gromadzenia zbiorów coraz więcej kłopotów.
Tempo narastania księgozbiorów w sieci bibliotecznej PAN pokazuje
zestawienie, które jednocześnie uwzględnia strukturę zbiorów bibliotecz
nych w latach 1961-1970.
Udostępnianie zbiorów
Mówiąc o udostępnianiu zbiorów w bibliotekach Polskiej Akademii
Nauk, należy uwzględnić szczególne cele jakim służą te biblioteki, pow o
łane przede wszystkim do zaspokajania potrzeb pracowników naukowo-badawczych.
Toteż udostępnianie zbiorów w bibliotekach PAN nie może mieć tak
masowego charakteru jak w bibliotekach szkół wyższych, które są nasta
wione w znacznej mierze na obsługiwanie studentów8. Dlatego wzrost w y
korzystania zbiorów w bibliotekach Polskiej Akademii Nauk, chociaż w i
doczny, nie był tak dynamiczny, jak w bibliotekach naukowych związa
nych z działalnością dydaktyczną.
W 1961 roku udostępniono w bibliotekach naukowych sieci PAN
695 492 wol., z tego w czytelniach 526 599 wol., przy ogólnym stanie zbio7 International Media Guarantee.
8 A. K ł o s s o w s k i : Działalność bibliotek szkół w yższych resortu oświaty i szkolnic
twa w yższego w 25-leciu Polski Ludow ej. Warszawa 1970.
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Tab. 4. Udostępnianie zbiorów w bibliotekach PAN w 1970 r.
Udostępniono (wol.)
Liczba
bibliotek

ogółem

z tego w
czytelniach

samodzielne

5

560 079

507 689

placówek pozawydziałowych

4

4 127

370

placówek wydziałowych razem

68

628 920

381 219

w tym:
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału

21
15
12
8
8
4

115
126
293
72
10
10

91
55
205
18
6
4

Biblioteki:

I
II
III
IV
V
VI

77

ogółem

912
462
590
130
021
805

1 193 126

579
298
186
032
749
375

889 278

Tab. 5. Udostępnianie zbiorów w bibliotekach towarzystw naukowych
dotowanych przez PAN w 1970 r.
Udostępniono (wol.)
Biblioteki

Liczba
bibliotek

ogółem

z tego w
czytelniach

3

41 927

28 629

towarzystw specjalistycznych
razem

27

78 060

66 991

w tym:
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału
Wydziału

10
7
3
2
4
1

70 108
1 613
5 988
11
276
64

65 575
936
375
—
105
““

30

119 987

95 620

towarzystw regionalnych

ogółem

I
II
III
IV
V
VI

rów 2 954 167 wol.; w 1970 roku udostępniono 1 313 113 wol., z tego w czy
telniach 984 898 wol., przy ogólnym stanie zbiorów 4 647 748 woluminów.
Wzrost ten nie jest znaczny, ale następował systematycznie w ciągu
całego dziesięciolecia. Globalnie w latach 1961-1970 zbiory bibliotek na
ukowych Polskiej Akademii Nauk powiększyły się o 57,3%, zaś liczba
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Tab. 6. Udostępnianie zbiorów w bibliotekach PAN i towarzystw
naukowych dotowanych przez PAN w latach 1961-1970
Rok

Udostępniono (w o l)

Liczba
bibliotek

ogółem

z tego w czytelniach
526 599

1961

100

695 492

1962

115

762 508

572 809

1963

113

736 847

533 630

1964

108

830 886

625 364

1965

110

942 520

720 015

1966

109

979 134

767 678

1967

125

1 095 267

866 159

1968

117

1 105 808

846 887

1969

104

1 313 954

1 047 749

1970

107

1 313 113

984 898

udostępnianych jednostek wzrosła prawie o 90%. Analizując udostępnia
nie zbiorów bibliotecznych na podstawie materiałów statystycznych w po
szczególnych zespołach bibliotek wypada uwzględnić poprawki wynika
jące z tworzenia lub przejmowania w poszczególnych latach nowych pla
cówek lub przekazywania niektórych z nich do innych resortów, co po
ciągało za sobą w niektórych Wydziałach PAN znaczne odchylenia od za
rysowanej tendencji ogólnego wzrostu.
Niektóre wydatki budżetowe na cele biblioteczne
Finansowanie działalności naukowej Polskiej Akademii Nauk obej
m uje w jej budżecie rocznym kw oty przeznaczone zarówno na prowadze
nie działalności bibliotecznej (uzupełnianie, opracowywanie i konserwacja
zbiorów) jak i na utrzymywanie personelu bibliotecznego. K w oty te w
ogólnym budżecie Polskiej Akademii Nauk nie są wydzielone, lecz umie
szczone w grupie innych wydatków związanych z prowadzeniem badań
naukowych. Wyodrębniono jednak z ogólnych kwot budżetowych wydat
ki na uzupełnianie i konserwację zbiorów bibliotecznych w poszczególnych
grupach bibliotek naukowych oraz towarzystw naukowych dotowanych
przez Akademię.
Jak wynika z danych w tabeli 9, wydatki na uzupełnianie i konser
w ację zbiorów w bibliotekach sieci PAN w yniosły ogółem w 1961 r. po
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nad 5,4 min złotych, z tego na zakup wydawnictw zwartych przeznaczo
no 50,7%, wydawnictw ciągłych 34,9% i zbiorów specjalnych 9,8%, na kon
serwację zbiorów — zaledwie 4,6%. Inaczej nieco proporcje wydatków
układają się w poszczególnych latach. W roku 1970 z ogólnej kwoty

Tab. 7. Wydatki na uzupełnianie i konserwację zbiorów w bibliotekach
PAN
Wydano złotych

Biblioteki:

Liczba
bibliotek

na zakup:
na konser
wację zbio
zbiorów
wydawnictw wydawnictw
rów
ciągłych
specjalnych
zwartych

Razem

samodzielne

5

1 674 989
38,2%

630 222
14,4%

1 524 818
34,7%

556 903
12,7%

4 386 932
100%

placówek
pozawydzia
łowych

4

295 636
63,8%

152 389
32,9%

13 117
2,8%

2 270
0,5%

463 412
100%

68

6 614 242
52,3%

4 646 906
36,7%

328 722
2,6%

1 067 822
8,4%

12 657 692
100%

Wydziału I

21

1 923 372
70,4%

299 922
11,0%

184 631
6,8%

323 114
11,7%

2 731 039
100%

Wydziału II

15

1 172 967
43,2%

1 240 922
46,4%

15 354
0,6%

245 320
9,2%

2 674 563
100%

Wydziału III

12

1 331 030
46,2%

1 179 749
41,3%

123 827
4,3%

246 643
8,5%

2 881 249
100%

Wydziału IV

8

838 232
45,8%

804 497
44,0%

4 910
0,2%

183 183
10,0%

1 830 822
100%

Wydziału V

8

499 856
56,9%

354 664
40,4%

—

23 417
2,7%

877 937
100%

Wydziału VI

4

848 785
51,1%

767 152
46,2%

—

46 145
2,7%

1 662 082
100%

77

8 584 867
49,0%

5 429 517
31,0%

1 626 995
9,3%

17 508 036
100%

placówek w y
działowych
razem
w tym:

ogółem

1 866 657
10,7%

18,3 min złotych wydano na zakup wydawnictw zwartych 49,7%,, wydaw
nictw ciągłych — 30,7% oraz zbiorów specjalnych — 10,3% i na konser
wację zbiorów — 9,3%.
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Tab. 8. Wydatki na uzupełnianie i konserwację zbiorów w bibliotekach
towarzystw naukowych dotowanych przez PAN

Biblioteki:

Wydano złotych
Liczba
na zakup:
na konser
biblio
w ację zbio
zbiorów
tek wydawnictw wydawnictw
rów
specjalnych
zwartych
ciągłych

towarzystw
regionalnych

3

towarzystw
specjalistycz
nych
razem

Razem

299 267
82,6%

20 548
5,7%

7 481
2,1%

34 877
9,6%

362 173
100%

27

210 187
49,8%

164 410
38,9%

1 043
0,3%

46 567
11,0%

422 207
100%

Wydziału I

10

120 610
46,1%

124 422
47,6%

301
0,1%

16 097
6,2%

261 450
100%

Wydziału II

7

20 784
57,0%

11 817
32,4%

742
2,0%

3 118
8,6%

36 461
100%

Wydziału III

3

30 545
40,9%

21 755
29,1%

—

22 462
30,0%

74 762
100%

Wydziału IV

2

3 845
52,4%

3 251
45,8%

—

—

7 096
100%

Wydziału V

4

25 217
75,8%

3 145
9,4%

—

4 890
14,7%

33 252
100%

Wydziału VI

1

9 186
100,0%

—

—

—

9 18>6
100%

30

509 454
64,9%

184 958
23,6%

8 524
1,1%

81 444
10,4%

w tym:

ogółem

784 380
100%

Przy analizie wydatków na uzupełnianie zbiorów nie można nie
uwzględnić faktu, że biblioteki sieci PAN w znacznie szerszym stopniu
niż biblioteki innych resortów korzystają z uzupełniania zbiorów poprzez
wymianę zagraniczną, o czym już była mowa w yżej (por. s. 153).
Konieczne w ydaje się także zwrócenie uwagi na pozycje wydatków
przeznaczonych na konserwację zbiorów. W Polskiej Akademii Nauk kon
serwacja zbiorów bibliotecznych jest odcinkiem prezentującym się bar
dzo niekorzystnie. Wynika to z faktu, że nawet w dużych samodzielnych
bibliotekach nie ma pracowni introligatorskich, a zatem konserwacja zbio
rów (w szczególności oprawa) wykonywana jest poza bibliotekami. W tej
sytuacji biblioteki ponoszą wysokie koszty tych usług, a zatem ograniczo
na jest liczba konserwowanych jednostek bibliotecznych.
Przegląd biblioteczny, 1972, z. 2

2
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Tab. 9. Wydatki na uzupełnianie i konserwację zbiorów w bibliotekach
PAN i towarzystw naukowych dotowanych przez PAN w latach 1961-1970
Wydano złotych
na zakup
Liczba
Rok bibliotek

wydawnictw
zwartych

wydawnictw
zbiorów
ciągłych
specjalnych

na konser
w ację zbio
rów

Razem

1961

100

5 465 693
50,7%

3 764 654
34,9%

1 056 867
9,8%

501 077
4,6%

10 788 291
100%

1962

115

6 099 186
52,8%

3 896 434
33.7%

882 155
7,6%

667 027
5,9%

11 544 802
100%

1963

113

5 926 065
49,1%

4 319 358
35,8%

881 546
7,3%

935 938
7,8%

12 062 925
100%

1964

108

6 969 482
55,7%

3 505 560
28,0%

1 343 387
10,7%

700 918
5,6%

12 519 347
100%

1965

110

8 921 754
56,5%

4 329 045
27,4%

968 685
6,1%

1 558 465
10,0%

15 777 949
100%

1966

109

7 748 897
51,9%

4 831 221
32,3%

1 207 624
8,1%

1 155 346
7,7%

14 943 088
100%

1967

125

9 134 543
50,6%

5 740 194
31,8%

1 552 879
8,6%

1 634 618
9,0%

18 062 234
100%

1968

117

7 808 576
49,7%

4 624 073
29,4%

1 484 313
9,5%

1 796 216
11,4%

15 713 178
100%

1969

104

9 082 698
53,9%

5 121 865
30,4%

1 117 880
6,6%

1 528 120
9,1%

16 850 563
100%

1970

107

9 094 321
49,7%

5 614 475
30,7%

1 875 181
10,3%

1 708 439
9,3%

18 292 416
100%

Pilna jest więc potrzeba stworzenia w Akademii pracowni konserwa
torskiej, która prowadziłaby prace w zakresie konserwacji zbiorów na
rzecz bibliotek sieci PAN.
Obsada osobowa bibliotek
Odpowiednio do kształtowania się i rozwoju sieci bibliotecznej biblio
tek naukowych Polskiej Akademii Nauk kształtowały się też fachowe
kadry tych bibliotek. Tworzenie tej kadry było w dużej mierze przypad
kowe. W znacznym stopniu pom ogły w ukształtowaniu właściwej kadry
bibliotecznej w Polskiej Akademii Nauk wydane w 1961 roku akty nor
matywne.
Jednym z nich była uchwała nr 32/61 Sekretariatu Naukowego PAN
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z dnia 12 września 1961 roku w sprawie określenia szczegółowych wa
runków jakim powinni odpowiadać kandydaci na bibliotekarzy dyplomo
wanych w Polskiej Akademii Nauk oraz zasad i trybu składania egzami
nów bibliotekarskich, wydana na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia
17 lutego 1960 roku o Polskiej Akademii Nauk9 Drugim aktem normaTab. 10. Obsada osobowa bibliotek PAN i towarzystw naukowych
dotowanych przez PAN w latach 1961-1970
Rok
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

Liczba
bibliotek

Pracownicy
pełnozatrudnieni

Pracownicy
niepełnozatrudnieni

100
115
113
108
110
109
125
117
104
107

391
452
440
473
529
529
547
552
565
570

40
53
53
55
66
64
85
122
135
165

tywnym była uchwała nr 46/61 Sekretariatu Naukowego PAN z dnia 21
listopada 1961 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla
Bibliotekarzy Dyplomowanych PAN, której regulamin działania został
zatwierdzony przez Sekretarza Naukowego PAN z dnia 17 maja 1962 ro
ku10.
Według stanu na dzień 31 grudnia 1970 rokii kadra bibliotekarzy dy
plomowanych w Polskiej Akademii Nauk liczyła 115 osób, przy ogólnym
stanie zatrudnienia 570 osób. Kadra fachowa w bibliotekach towarzystw
naukowych liczyła w tym samym czasie 37 pracowników.
Wprowadzenie do bibliotek Polskiej Akademii Nauk kategorii biblio
tekarzy dyplomowanych wpłynęło na podniesienie rangi zawodu biblio
tekarskiego w Akademii oraz przyspieszyło proces naturalnej selekcji
kadr bibliotecznych w bibliotekach naukowych PAN. W ysokie wymaga
nia stawiane bibliotekarzom w zakresie efektywnej obsługi warsztatów
naukowo-badawczych siłą rzeczy powodowały odpływ pracowników, któ
rzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji.
Kategoria samodzielnych pracowników naukowo-badawczych w ystę* Dz. U. z 1971 r. nr 4 poz. 35.
10
Od 1968 r. działa wspólna dla wszystkich resortów K om isja Egzaminacyjna dla Biblio
tekarzy D yplom ow anych przy Ministrze Oświaty i Szkolnictwa W yższego, na podstawie roz
porządzenia Rady M inistrów z dnia 22 kwietnia 1967 r. (Dz. U. nr 14 poz. 63) oraz zarządzenia
Ministra Oświaty i Szkolnictwa W yższego z dnia 12 czerw ca 1968 r. w sprawie trybu dzia
łania K om isji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy D yplom ow anych oraz składania egzaminu
bibliotekarskiego (Mon. Pol. nr 27 poz. 181).
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puje tylko w 5 bibliotekach samodzielnych. Pracowników naukowo-tech
nicznych (inżynieryjno-technicznych) zatrudniają prawie wyłącznie biblio
teki placówek wydziałowych; rekrutują się oni z tej grupy pomocniczych
pracowników naukowych, którzy w określonych przepisami terminach nie
uzyskali stopni naukowych. Bardzo często są oni doskonałymi pracowni
kami w bibliotekach specjalistycznych, posiadają wykształcenie w danej
dziedzinie naukowej, którą reprezentuje placówka.
W ostatnich latach obserwuje się wyraźną tendencję do stabilizacji
kadry bibliotecznej w Polskiej Akademii Nauk. Stwierdzić też wypada
fakt niedostatecznej obsady etatowej prawie we wszystkich bibliotekach
naukowych Polskiej Akademii Nauk. Wyrazem tego stanu jest m. in.
ciągle zbyt wysoka liczba pracowników niepełnozatrudnionych, w ten bo
wiem sposób w części wyrównywany jest brak odpowiedniej obsady oso
bow ej w wielu bibliotekach.
Lokale i wyposażenie bibliotek
Kwestia lokali bibliotecznych i wyposażenia bibliotek ma bardzo waż
ne znaczenie dla właściwego wykonywania zadań bibliotecznych placó
wek naukowych. W Polskiej Akademii Nauk nie można właściwie zasto
sować określonych wskaźników, które by potwierdzały współzależność
stosunku ilości zbiorów do posiadanej powierzchni oraz wyposażenia bi
bliotek, stanu zatrudnienia, liczby miejsc w czytelniach, które by w krót
kim ujęciu dawały obiektywny obraz sytuacji lokalowej i stanu wyposa
żenia tych bibliotek.
Generalnie rzecz biorąc należy stwierdzić, że na tym odcinku występo
w ały bardzo poważne trudności od początku działania bibliotek w ramach
organizacyjnych Akademii. Jeśli w kwestiach gromadzenia i finansowa
nia zbiorów bibliotecznych przeważały i dotychczas przeważają prawie
nieograniczone możliwości pozytywnego działania, to w sprawach lokalo
w ych i wyposażenia obserwuje się wiele trudności w praktyce nie do po
konania, co ujemnie w pływa na szersze wykorzystanie zbiorów bibliotecz
nych. Wynikało to z niedoceniania rangi bibliotek w wielu placówkach
Polskiej Akademii Nauk oraz odsuwania zagadnień bibliotecznych na mar
gines zainteresowań kierownictwa. Jednakże mimo bardzo uciążliwych
warunków pracy bibliotek i poważnych braków w zakresie ich właści
wego wyposażenia, widoczne są perspektywy radykalnej poprawy tej sy
tuacji w wielu bibliotekach.
Prace naukowe bibliotek
Odrębnym zagadnieniem w bibliotekach naukowych Polskiej Akade
mii Nauk jest doskonalenie działalności naukowej bibliotek, która polega
przede wszystkim na sprawnej organizacji warsztatu dla pracowników
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nauki, poprzez właściwe gromadzenie zbiorów, ich opracowywanie i udo
stępnianie oraz informację naukową.
Prócz tego — w miarę możliwości — biblioteki naukowe PAN zobo
wiązane są do prowadzenia prac naukowo-badawczych, w szczególności
w zakresie bibliotekoznawstwa, bibliologii i nauk pokrewnych oraz prac
edytorskich, a ponadto — do uczestniczenia w organizowaniu kształcenia
i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek sieci PAN. Duże możli
wości działań w tym zakresie mają przede wszystkim biblioteki samo
dzielne Polskiej Akademii Nauk, zwłaszcza w świetle ich nowych zadań
w sieci bibliotek PAN. Każda z tych bibliotek coraz wyraźniej określa
kierunki rozwoju własnych warsztatów naukowych. Wyrazem tego są
wydawane przez poszczególne samodzielne biblioteki ich organa nauko
we, jako publikacje ciągłe ukazujące się. od szeregu lat. Biblioteka PAN
w Krakowie wydaje od 15 lat Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie. Organem Biblioteki Kórnickiej jest Pamiętnik Biblioteki
Kórnickiej. Biblioteka Gdańska PAN wydaje od 1968 roku swój rocznik,
pod tytułem Libri Gedanenses. Biblioteka Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich w e Wrocławiu wydała już 22 zeszyty cennego wydania Ze Skarb
ca Kultury. Szczególnym zaś osiągnięciem tej Biblioteki jest wznowienie
Rocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, którego VI tom ukazał
się w 1970 roku, po 12-letniej przerwie. Od tego tomu Rocznik ukazuje
się pod wspólną redakcją Biblioteki i Wydawnictwa Ossolineum. Głów
nym bodźcem do wznowienia tej publikacji stały się obchody 150-lecia
powstania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich uroczyście obchodzone
w 1967 roku.
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie po okresie wielokrot
nych zmian profilu i kierunków działalności od kilku lat coraz wyraźniej
kształtuje swój charakter jako biblioteka specjalistyczna w zakresie naukoznawstwa i prognozologii, prowadząc w tych dziedzinach szeroko roz
winięte prace dokumentacyjno-informacyjne. Od roku 1971 Biblioteka
bierze udział w realizacji jednego z problemów resortowych PAN w za
kresie tematu „System informacji w nauce i warunki jego optymaliza
c ji” . Od 1972 roku Biblioteka wydaje wspólnie ze Stowarzyszeniem Bi
bliotekarzy Polskich Przegląd Biblioteczny.
Niezależnie od prac publikowanych w organach naukowych bibliotek
Polskiej Akademii Nauk pracownicy tych bibliotek wykazują się znacz
nym dorobkiem naukowym. Niektóre z tych prac mają znakomite recenzje
w światowej literaturze naukowej. Przykładem mogą być Acta Tomiciana,
Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Crucierorum Biblioteki K ór
nickiej, serie wydawnicze Biblioteki Gdańskiej, publikacje pracowników
Biblioteki PAN w Warszawie, Krakowie i w e Wrocławiu, wydawane
w planie i poza planem wydawniczym Polskiej Akademii Nauk.
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THE LIBRARIES OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES
The article is concerned with the organization o f the library system within
the Polish Academy of Sciences, especially with the present state of this system.
Enclosed in the system are 107 libraries, among them are the great autonomous
libraries such as the libraries of the Polish Academy of Sciences in Warszawa,
Gdańsk, Kórnik, Kraków and Ossolineum in Wrocław, the libraries of scientific
institutes and the libraries of the learned societies subsidized by the Academy.
The author gives information about the organization of the libraries collections,
the problems of the circulation and financial- problems concerned with the acquisi
tion of different types of documents. The scientific activity of the libraries, as
well as different questions of the staff, the library buildings and technical equip
ment are also presented. The article is illustrated by the statistics of the last ten
years.
Artykuł przekazany został do druku przed zmianami organizacyjnym i w zakresie centralnej
adm inistracji państw owej, dlatego też występują tu dawne nazw y instytucji centralnych lub
— jak w przypadku Komitetu Nauki i Techniki — nazwy instytucji ju ż nieistniejących. — Bed.
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50 LAT „KOMUNIKATU BIBLIOGRAFICZNEGO” —
POLSKIEJ BIEŻĄCEJ BIBLIOGRAFII WOJSKOWEJ
Komunikat Bibliograficzny, kwartalnik Centralnej Biblioteki W ojsko
wej (CBW), obchodził w roku 1971 50-lecie swojego istnienia. Początki tej
ogólnowojskowej bibliografii sięgają 1921 r.
W latach 1921-1939 Komunikat wychodził w ramach specjalnej serii
o nazwie Wydawnictwa Centralnej Biblioteki W ojskowej. Do r. 1935 uka
zywał się jako miesięcznik, w początkowym okresie stanowił dodatek do
czasopisma Bellona. Od nr 12/1924 r. Komunikat staje się samodzielnym
periodykiem, wydawanym przez W ojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy (WINW), zwiększa swą objętość od 8 stron zeszytu do co najmniej
24 stron.
Komunikat był opracowywany najpierw przez Biuro, a później Od
dział Bibliograficzny CBW, którym kierował kustosz Wiktor Kochanow
ski przy współpracy dra Mariana Małuszyńskiego. Inicjatorem opracowy
wania i wydawania po I wojnie światowej bibliografii ogólnowojskowej
był ówczesny dyrektor CBW — ppłk dr Marian Łodyński. Ten doświad
czony i ambitny bibliotekarz, z wykształcenia historyk-mediewista ro
zumiał, że bez odpowiedniego warsztatu naukowego (w skład którego
wchodzi również bibliografia) niemożliwa jest jakakolwiek praca badaw
cza, rozwój myśli i wiedzy w ojskow ej w nowej armii polskiej. Stanowi
sku swemu dawał wyraz w działalności praktycznej i w licznych publi
kacjach1.
Zadaniem Komunikatu Bibliograficznego — pisano w e wstępie każde
go zeszytu — było: „... utrzymywać czytelników w łączności z najnowszą
wojskową literaturą krajową i zagraniczną; zwracać uwagę na tę litera
turę, która może zainteresować głównie wojskow ych polskich” . Komuni
kat uwzględniał całą wojskową literaturę w języku polskim i obcą o Pol
sce, możliwie pełny wykaz oficjalnego piśmiennictwa wojskowego Cze
chosłowacji, Niemiec i ZSRR oraz Francji; w ybór wojskow ej literatury
zagranicznej. W Komunikacie rejestrowano przede wszystkim literaturę
iS . R o s o ł o w s k i :
Poglądy Mariana Łodyńskiego
zbrojnych. Roczn. blbltot. R. 12: 1968 z. 1-4 s. 371-404.
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źródłową, monograficzną i artykuły z czasopism w ojskowych gromadzo
nych przez CBW. Ponieważ w okresie międzywojennym nie wychodziła
bieżąca bibliografia zawartości czasopism, a Komunikat uwzględniał prze
de wszystkim periodyki wojskowe, nie mógł być kompletny. Mimo to
dążył do możliwie pełnego zestawiania materiałów bibliograficznych o tre
ści wojskowej.
W przedwojennym Komunikacie, przy poszczególnych pozycjach bi
bliograficznych dodawano w nawiasie klamrowym litery „CBW ” . Ozna
czało to, że dana publikacja znajduje się w CBW lub została przez nią
zamówiona. Była to istotna informacja zarówno dla czytelnika indywidual
nego, jak i dla odbiorców masowych. Komunikat ówczesny spełniał rów 
nież wiele innych funkcji. Stanowił on m. in. główne źródło informacji
0 nowościach wydawniczych, będąc podstawą przy zakupach książek w
wojskowych bibliotekach prowincjonalnych oraz przy egzekwowaniu tzw.
egzemplarzy obowiązkowych.
Komunikat Bibliograficzny w latach międzywojennych ukazywał się
w trojakiej postaci: 1) jako oddzielny dodatek do czasopisma Bellona,
a później samoistny druk wydawany przez WINW; 2) w postaci jedno
stronnie drukowanych odbitek, z których wycinano poszczególne pozycje
1 przez naklejanie ich na karty katalogowe używano w e wszystkich pol
skich bibliotekach wojskowych, zwalniało to bibliotekarzy od katalogo
wania zarówno druków zwartych, jak i artykułów w czasopismach prenu
merowanych przez poszczególne biblioteki; i wreszcie 3) jako księgarski
Katalog Nowości, wykorzystywany był dla celów handlowych przez Głów
ną Księgarnię Wojskową.
Należy dodać, że CBW opracowując Komunikat Bibliograficzny otrzy
mywała bezpłatnie do oceny i umieszczania w swych wydawnictwach pu
blikacje polskie i obce, m. in. od takich firm wydawniczych, jak: Charles
Lavauzelle, Alcan Levi, Berger-Levrault, Hiersemann, Gebethner i W olff,
Rzepecki, Połoniecki. Przy wydawnictwach zagranicznych Komunikat sta
rał się podawać ich cenę w oryginalnej walucie. W ten sposób dostarczał
dodatkowo terenowym bibliotekom wojskowym niezbędnych informacji
dotyczących ogólnego ruchu wydawniczego w dziedzinie literatury w oj
skowej, ceny określonych publikacji zagranicznych i pośrednio ich na
ukowej wartości.
K olejne zeszyty Komunikatu z okresu 1921-1939 (wydano ich 186)
świadczą, że przechodził on stałą ewolucję, doskonalił się i każdy rocz
nik zawierał coś nowego. Treść i układ bibliografii zmieniały się w za
leżności od rozwoju nauki i sztuki wojennej, zadań, organizacji i w ypo
sażenia sił zbrojnych. Jest rzeczą naturalną, że Komunikat realizował ta
kie zadania, jakie stawiano przed ówczesną armią polską. Dobór mate
riałów (zwłaszcza o treści historyczno-politycznej) był odzwierciedleniem
ówczesnych stosunków społeczno-politycznych. Piśmiennictwo i bibliogra
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fia wyrastały i kształtowały się zawsze w zależności od potrzeb klaso
wych, od środowiska zainteresowanego książką w jej służbie społecznej.
Komunikat Bibliograficzny przyjął układ rzeczowy, szeregując mate
riał ze względu na treść. Układ oraz liczba działów była modyfikowana
w zależności od ilości i jakości posiadanego materiału. Rocznik I Komuni
katu miał kilkanaście działów; były to: Organizacja wojska; Szkolnictwo
wojskowe; Regulaminy i nauka służby; Prowadzenie w ojny; Nauka o bro
ni; Inżynieria; Służba łączności; Komunikacja; Kartografia, terenoznaw
stwo i geografia; Prawo; Medycyna i weterynaria; Marynarka wojenna;
Historia; Filozofia i pedagogika; Językoznawstwo i literatura; Matematy
ka i nauki przyrodnicze; Przemysł, handel, rolnictwo, rękodzieła; Różne
(varia); Czasopisma2. Rocznik II posiadał dodatkowo: Dział ogólny; Służba
wojskowa; Wojska lądowe; Wojska powietrzne. Począwszy od 1922 r. K o
munikat zamieszczał roczne spisy treści. Skorowidz ułożony był alfabe
tycznie wg nazwisk i tytułów pozycji uwzględnionych w Komunikacie.
Niestety, skorowidz ten zakończył się na roczniku 1924. Od tego czasu
brak indeksu i numeracji pozycji w Komunikacie nastręczał poszukują
cym sporo trudności.
W latach 1923-1932 Komunikat zamieszczał statystykę książek i arty
kułów umieszczonych na jego lamach. Statystyka ujęta była w specjal
ne tabele, w których rozróżniano piśmiennictwo polskie i obce3. Całość
wykazu statystycznego podzielona została na około 30 działów. Był to
bardzo cenny materiał inform acyjny i porównawczy, ponieważ: stanowił
podstawę do szeregu analiz i uogólnień bibliograficzno-metodycznych,
charakteryzował profil, orientował czytelnika, ile pozycji i w jakim ję
zyku rejestrowano w Komunikacie. Omawiany wykaz podawał także licz
bę czasopism znajdujących się w CBW i w bibliotekach podręcznych.
Dzięki tej statystyce wiadomo, że w latach 1923-1932 Komunikat zareje
strował ponad 58 tys. pozycji bibliograficznych w następujących języ
kach: polskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, angielskim, włoskim,
czeskim i innych. W zależności od koniunktury politycznej i układu sto
sunków międzynarodowych widoczne jest w tabelach, w których latach
jakie piśmiennictwo dominowało w Komunikacie. Pod tym względem cha
rakterystyczne są przykłady literatury radzieckiej, niemieckiej i francu
skiej. Na podstawie danych statystycznych można także wnioskować, któ
re działy Komunikatu były bardziej rozwinięte. Z danych tych wynika,
że najwięcej pozycji dotyczyło historii, w ojsk lądowych, prowadzenia w o j
ny, nauki o broni, organizacji wojska.
W roku 1924, począwszy od nr 3, w układzie Komunikatu nastąpiły
dalsze, zasadnicze zmiany. Zakres bibliografii został wzbogacony o takie
1
W ykaz obejm ow ał tylko te czasopisma, które CBW prenum erowała w danym roku ka
lendarzowym
8 Języki: franc.y niem., ros.f ang., w łos., czes., i in.
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działy, jak: Ustawodawstwo wojskowe; Sporty; Duszpasterstwo; Przemysł
wojenny (mobilizacja); Budownictwo. Dział Wojska lądowe podzielono na
7 odrębnych poddziałów: Ogólny; Piechota; Jazda4; Artyleria; Saperzy;
Wojska łączności; Bronie pancerne. W dziale pt. Prowadzenie w ojny w y
eksponowano strategię i taktykę. Historię podzielono na ogólną oraz hi
storię wojen i wojskowości. Prawo, politykę, ekonomię i publicystykę
zgrupowano w jednym, odrębnym dziale. Od nr 5 Komunikatu włączono
Tabory i wojska kolejowe, a od nr 6 Organizację wojska podzielono na
ogólną i szczegółową. Dział Sporty przyjął nazwę Wychowanie fizyczne
(sporty). Rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i hodowlę w y
dzielono w jedną grupę. Począwszy od nr 8 Tabory, wojska, kolejowe i sa
mochodowe sklasyfikowano w odrębnym dziale. To samo uczyniono ze
szkolnictwem, związkami naukowymi oraz stowarzyszeniami wojskow owychowawczymi. Wyodrębniono natomiast takie dziedziny jak: chemia,
fizyka, antropologia, filozofia, kultura i sztuka. Od nr 1/1925 r. Komu
nikat uwzględniał też teologię i etykę, jeżeli miały one jakikolwiek zwią
zek z wojskiem i obronnością.
W roczniku V(1925) Komunikatu nastąpiła zmiana w układzie ma
teriału bibliograficznego. W poszczególnych działach oddzielnie klasyfi
kowano druki zwarte i artykuły z czasopism. Podział ten zachowano do
końca (tj. do lipca 1939 r.). W ramach tego podziału zastosowano układ
alfabetyczny.
Bardzo istotnym elementem wprowadzonym do rocznika V stała się
„Kronika” , której celem było informowanie oficerów o najważniejszych
przejawach „życia bibliotek w ojskowych oraz książki w ojskowej...” 5 „K ro
nika” w formie zwięzłych notatek i uwag podawała następujące infor
macje:
1. Wiadomości o nowych projektach wydawniczych WINW oraz in
nych firm wydawniczych w zakresie książek wojskowych;
2. Z życia CBW:
a) specjalne prace podejmowane w danym okresie;
b) szczególnie ważne nabytki;
c) sprawozdania z naukowych posiedzeń bibliotecznych;
3. Z życia w ojskowych bibliotek prowincjonalnych (na podstawie
sprawozdań z posiedzeń Rad bibliotecznych); .
4. Z życia w ojskowych bibliotek zagranicznych;
5. Dawne militaria polskie w handlu zagranicznym i krajowym;
6. Poszukiwania książek, potrzebnych dla CBW, a nie znajdujących
się w handlu księgarskim;
7. Varia6.
< Od nr 5 nazwę „ja zd a” zastąpiono „kaw aleria” .
EK om unikat Bibliograficzny 1925 z. 5 s. 21.
• Ibid.
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„Kronika” notując w formie krótkich zapisków ważniejsze wydarze
nia w życiu polskiego i obcego bibliotekarstwa wojskowego spełniała w ów 
czas wielorakie zadania; stanowi i dziś cenne, nieraz jedyne źródło wiado
mości dla tych, którzy interesują się historią polskiego bibliotekarstwa
wojskowego w latach międzywojennych. Szkoda tylko, że od 1927 r. „K ro
nika” ukazywała się na łamach Komunikatu nieregularnie, a z końcem
1932 r. w ogóle została zaniechana7.
Komunikat oprócz zasadniczej swej funkcji bibliograficznej spełniał
także rolę informacyjną. Niezależnie od „Kroniki” od czasu do czasu uka
zywały się w nim różne dodatki o treści informacyjno-metodycznej. Tak
np. nr 6/1928 r. zawierał dodatek pt. „W sprawie Polskiego Archiwum
Wojennego” z wykazem tzw. prasy ulotnej w zbiorach CBW8. W artyku
le apelowano do wszystkich, którzy posiadali prasę okopową z lat I w oj
ny światowej o uzupełnienie luk CBW w tym zakresie. Do nr 9 tegoż
rocznika załączono „Statystykę naukowych bibliotek wojskow ych za
r. 1927/28” , odzwierciedlającą stan poszczególnych księgozbiorów i ich
udostępnianie. W nr 5/6 z 1929 r. ukazało się „Sprawozdanie z życia bi
bliotek D.O.K.9 i równorzędnych za r. 1928/29” , a do nr 9/10 załączono
dodatek zawierający „Program miesięcznego kursu bibliotekarskiego w
Centralnej Bibliotece W ojskow ej” 10.
W latach 30-tych układ Komunikatu nie ulegał większym zmianom
z wyjątkiem działu historii wojskow ej. Już w roczniku X (1930) podzie
lono go na dwie części: historię powszechną i polską. W części pierwszej
wyodrębniono 3 okresy chronologiczne, a mianowicie: do 1914 r., I w oj
nę światową i okres po I wojnie światowej. W polskiej historii wojsko
w ej cezurę podziału na dwa okresy stanowił rok 1905. Od rocznika XII
(1932) historię w ojen i w ojskowości wydzielono z ogólnej historii pow 
szechnej.
Począwszy od 1935 r. Komunikat zmienił swą częstotliwość i ukazy
wał się jako kwartalnik. Ostatni przedwojenny rocznik X IX nr 2 wyda
no w lipcu 1939 r. Od 1933 r. liczba pozycji bibliograficznych w Komuni
kacie zmniejszała się, ilustruje to wykaz na s. 170.
Niezależnie od braków i trudności, na które napotykała redakcja, K o
munikat Bibliograficzny zasługiwał na duże uznanie. Zdobył on sobie pra
w o obywatelstwa nie tylko wśród wielu placówek naukowo-badawczych,
lecz stał się podstawą warsztatu podręcznego niemal każdej polskiej bi7 Por. E. M.

Horodyska:

Centralna Biblioteka W ojskow a 1919-1932. Warszawa 1966

S' 66»6w latach 1922-1939 PA W znajdow ało się pod adm inistracją CBW ja k o depozyt w ieczysty.
PAW powstało w 1914 r. inicjatyw y prof. Wł. Sem kow icza i dr. S. W ierczyńskiego i miało
na celu grom adzenie w szelkich m ateriałów (w tym rów nież prasy okopow ej) dotyczących
udziału Polaków w I w ojn ie światow ej. Zob. J. S e m k o w i c z o w a : Polskie Archiwum
W ojenne. (Dzieje instytucji). A rchelon T. 45: 1966 s. 63-74.
» Biblioteki te nosiły początkow o nazwę D ow ództw Okręgów Generalnych. Bibliotek D o
w ództw Okręgów K orpusów było 10 (I-Warszawa, II-L ublinf III-G rodno, IV-Łódźt V-K raków ,
VI-Lw ów, VII-Poznań, VIII-Toruń, IX-Brześć n/Bugiem, X-Przem yśl).
m program obejm ow ał tem atykę oraz rozbicie czasu na poszczególne zajęcia praktyczne
i teoretyczne. CBW ja k o biblioteka w iodąca prowadziła te zajęcia.
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170
rok

liczba pozycji

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

2925
4023
4456
4490
5266
4342
5058
5831
7790

rok
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 (do lipca)

liczba pozycji
7594
7038
6167
6150
5775
5900
5015
4625
5725
3175

blioteki wojskowej, głównie prowincjonalnej. Do r. 1932 Komunikat speł
niał nie tylko rolę przewodnika bibliograficznego, ale był także wydaw
nictwem informacyjnym, bowiem na łamach specjalnych rubryk i w do
datkach zamieszczał ważniejsze dane o aktualnych sprawach polskiego
i zagranicznego bibliotekarstwa wojskowego. Stał się on również cennym
źródłem dla wszystkich, którzy uzupełniali swoje zbiory o tematyce w oj
skowej . Ranga Komunikatu była duża w porównaniu z innymi pracami bi
bliograficznymi; był jedyną bibliografią bieżącą wydawaną w Polsce
o tak dużym zasięgu i różnorodnej tematyce.
W latach 1921-1939 Komunikat zarejestrował ponad 100 tys. pozycji
bibliograficznych. W sumie stał się on istotną pomocą nie tylko w kształ
towaniu bibliotekarstwa wojskowego, lecz także jednym z ważnych ele
mentów popularyzacji polskiej nauki i sztuki w ojennej w kraju i za
granicą.
Okres II w ojny światowej i okupacja hitlerowska całkowicie przer
w ały jakiekolwiek prace bibliograficzne nad literaturą o treści wojsko
wej. Po wojnie problem bieżącej rejestracji piśmiennictwa wojskowego
również nie od razu został rozwiązany. Zaważyły na tym główiiie znisz
czenia wojenne i prawie całkowita likwidacja zbiorów o charakterze mili
tarnym. Pierwsze wysiłki bibliotekarstwa wojskowego skierowane były
głównie na odbudowę księgozbiorów i na prace organizacyjne. Nie ozna
cza to jednak, że w wojsku nie widziano potrzeby podjęcia prac biblio
graficznych. Już w r. 1947 płk dypl. Romuald Sidorski w swoim liście do
redakcji czasopisma Nasza myśl postulował uruchomienie warsztatu biblio
graficznego w noworestytuowanej CBW. W liście tym pisał on m> in.:
„Nie mając stałych «W ojskowych Wiadomości Bibliograficznych» unie
możliwiamy również współpracę przedstawicielom naszej nauki i techni
ki nad zagadnieniami obronności państwa, przez co skazujemy ich na ko
rzystanie z tak trudno dostępnych źródeł obcych” 11. Do czasu uruchomie
nia warsztatu bibliograficznego przez CBW autor postulował, ażeby rolę
takiego przewodnika przejęły czasopisma wojskowe, głównie Polska
U Nasza Myśl 1947 nr 2 s. 83.
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Zbrojna i Bellona. Niestety czasopisma te sporadycznie jedynie zamiesz
czały wybrane notki bibliograficzne, nie zaspokajając potrzeb istnieją
cych w tym zakresie.
Początkowo problemem „bieżącej bibliografii” zajmowały się niektóre
wojskowe instytucje naukowe, lecz prace te traktowały w sposób mar
ginesowy, realizując je pod kątem potrzeb własnych pracowników. Pierw
sze próby podjęto w r. 1956. Ich efektem była opracowana retrospektyw
nie przez Zarząd W ojskowo-Historyczny Sztabu Generalnego W P Biblio
grafia zawartości polskich czasopism wojskow ych za rok 1953, która obję
ła 17 tytułów czasopism. Niemal jednocześnie ukazała się jej kontynuacja
za rok 1954.
Piśmiennictwo w ojskowe za następny rok i to już nie tylko artykuły
z czasopism, lecz także książki, zostało zestawione w Bibliografii W ojsko
w ej za 1955 r., opracowanej przez Biuro Historyczne Wojska Polskiego
w 1958 r. Wydawnictwo to nie było kontynuowane. Późniejsze publikacje
bibliograficzne tej instytucji ograniczały swój zakres do problematyki hi
story czno-wo jskowe j .
W tej sytuacji, po 17-letniej przerwie, pracę nad bieżącą bibliografią
ogólnowojskową ponownie podjęła CBW. Ośrodek Bibliograficzny tej bi
blioteki rozpoczął wydawanie Komunikatu. Pierwszy rocznik wznowio
nego wydawnictwa (za r. 1956) ukazał się w 1958 r. jako kolejny rocznik
X X . Uwzględniał on w układzie rzeczowym prawie wszystkie polskie
druki zwarte i zawartość 125 czasopism o tematyce wojskowej.
Jakkolwiek Komunikat Bibliograficzny jest kontynuacją wydawnictwa
przedwojennego, jego układ i treść ulegały wielu zmianom analogicznie
do zmian jakie zaszły w organizacji wojska i sztuce wojennej. Szereg
istniejących przed w ojną działów rozwinięto, a na miejsce usuniętych
(jak np. kawaleria, wojska balonowe, tabory, weterynaria itp.) wprowa
dzono nowe (np. piechota zmotoryzowana, wojska pancerne, powietrzno-desantowe, rakietowe itd.). Do Komunikatu wprowadzono też sporo ulep
szeń natury typograficznej i bibliograficzno-metodycznej. Tak np. do rocz
nika 1958 włączono obce piśmiennictwo z zakresu historii i współczesnej
myśli w ojskowej, stosując większą selekcję w doborze materiałów. Po
cząwszy od 1961 r. Komunikat ukazuje się kwartalnie. Zmiana częstotli
wości podyktowana była koniecznością szybkiego dostarczenia bibliografii
użytkownikom. W 1962 r. wprowadzono odsyłacze międzydziałowe, ułat
wiające odnalezienie pozycji wydawniczych w jednym dziale podstawo
wym, obejmującym swoją tematyką także inne działy. W tym samym ro
ku włączono do Komunikatu jawne wydawnictwa w ojskow e (regulaminy,
instrukcje, podręczniki itp.). Od 1963 r. w form ie uzupełnienia każdego
tomu Komunikatu ukazuje się „Dodatek Specjalny” . W ychodzi on raz
w roku, równocześnie z zeszytem czwartym. Zawiera materiały do biblio
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grafii wojskowej, przeznaczone wyłącznie dla oficerów i pracowników
naukowych w wojsku. Od 1966 r. postanowiono w Komunikacie powięk
szyć ilość informacji o polskim piśmiennictwie wojskowym, głównie po
przez włączanie (przy znacznej selekcji) materiałów pochodzących z biu
ra wycinków prasowych „G lob” . W głównej mierze jest to materiał pu
blikowany w czasopismach centralnych i regionalnych, zawierający bar
dzo cenne relacje i wspomnienia b. uczestników walk na frontach II w oj
ny światowej.
Komunikat Bibliograficzny nie ukazywał się, jak wiadomo, od lipca
1939 r. do końca 1955 r. Aby wypełnić tę lukę, CBW przystąpiła do opra
cowania takiej bibliografii jako kontynuacji rocznika X IX w postaci to
mu X IX A. Dotychczas opracowano i wydano drukiem cz. II za lata
1944-1950 i cz. III 1951-1955. Zostały także podjęte prace nad cz. I obej
mującą okres: lipiec 1939-maj 1945. W ten sposób powstanie nieprzerwa
ny ciąg bibliografii od 1921 r.
Komunikat Bibliograficzny jest publikacją rejestrującą bieżące piś
miennictwo polskie i obce (wybór) z zakresu nauki wojennej, wojskowych
nauk technicznych oraz historii wojska i wojen. Oprócz nauk wojskowych
Komunikat uwzględnia także inne materiały związane z obronnością kra
ju oraz potrzebami procesu szkolenia i wychowania żołnierzy Sił Zbroj
nych PRL. Jest to głównie literatura z zakresu historii, polityki, ekono
miki, prawa, filozofii, pedagogiki, psychologii, spocjologii, geografii, cy
bernetyki, prakseologi itd. Literatura piękna i sztuka wchodzą do Komu
nikatu, o ile dotyczą spraw wojska lub obronności kraju.
Tak szeroki zakres uwzględnionych w Komunikacie dziedzin i dyscy
plin stawia go w rzędzie bibliografii o charakterze fachowo-naukowym.
Należy także podkreślić, że wydawnictwo to zajmuje poważne miejsce
wśród bibliografii specjalnych o tematyce militarnej w skali ogólnej.
Świadczy o tym fakt, że Bibliografia Zawartości Czasopism wydawana
przez Instytut Bibliograficzny BN, w sprawach wojskowych odsyła czy
telnika do Komunikatu Bibliograficznego.
Celem Komunikatu jest służenie pomocą czytelnikom (zarówno w oj
skowym, jak i cywilnym) zajmującym się problematyką wojskową i ob
ronną oraz bibliotekom w zakresie informacji bibliograficznej i w uzupeł
nianiu zbiorów. Stąd też Komunikat jest podstawowym źródłem infor
macji bibliograficznej w zakresie nauk wojskowych i stanowi cenną po
moc dla bibliotekarzy, historyków i dla tych, którzy interesują się pro
blematyką obronności.
Komunikat jest redagowany w sposób prosty i przystępny. Jego układ
rzeczowy jest modyfikowany w zależności od napływającego materiału
i aktualnych potrzeb. W latach ostatnich ilość piśmiennictwa zarejestro
wanego w Komunikacie wzrasta, o czym świadczy następujący wykaz:
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rok

liczba pozycji

rok

liczba pozycji

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

2857
2756
4863
5143
5007
8012
8475
8408

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

7923
8850
8913
9086
9853
11020
9798

Jeśli do tych liczb dodamy liczbę pozycji znajdujących się w tomach
Komunikatu (za lata 1939-1955) oraz w „Dodatku Specjalnym” , to w su
mie otrzymamy 145 500 pozycji bibliograficznych.
Komunikat Bibliograficzny jest periodykiem ogólnie dostępnym w pre
numeracie bieżącej, a więc mogą go nabyć nie tylko wojskowi, lecz rów 
nież placówki i osoby cywilne. Komunikat powinien stanowić jedną z pod
stawowych pozycji księgozbioru podręcznego każdej publicznej biblioteki
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, nie mówiąc już o bibliotekach
naukowych. Jak ważne zadanie może spełniać tego typu bibliografia
w środowisku cywilnym, uzasadniać chyba nie trzeba, skoro całe społe
czeństwo bierze czynny udział w obronności kraju.
Komunikat Bibliograficzny wychodzi jako praca zbiorowa. Od 1958 r.
kolejno redakcją kierowali płk dr Stefan Rosołowski, ppłk mgr Tadeusz
Peterson i dr Wdesław Majewski.
Na jednym z posiedzeń redakcyjnych wspólnie z Dyrekcją CBW prze
analizowano szereg zagadnień związanych z dalszym usprawnieniem pra
cy nad Komunikatem. W wyniku narady postanowiono m. in. zwiększyć
w Komunikacie ilość wojskowego piśmiennictwa polskiego przy jednocze
snej selekcji materiałów. W sumie dąży się do uchwycenia możliwie peł
nej produkcji wydawniczej o tematyce w ojskowo-obronnej opublikowa
nej w kraju i za granicą. Szczególnie w iele miejsca poświęca się układo
wi wewnętrznemu Komunikatu. Od 1970 r. materiał bibliograficzny K o
munikatu jest podawany w następującym układzie rzeczowym:
I. Dział ogólny
II. Zagadnienia wojskow e w polityce światowej i Polski Ludowej.
Pakty. Ekonomika wojenna.
III. Współczesne armie. Technika wojenna.
IV. Sztuka wojenna. Wywiad. Psychologią. Geografia.
V. Wychowanie. Prawo wojskowe. Oświata. Kultura. Literatura
i sztuka.
VI. Rodzaje w ojsk i służb.
VII. Historia wojskowa (powszechna i polska).
Przegląd biblioteczny, 1972, z. 2
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W skład działu I wchodzą takie dziedziny, jak: bibliografia, termino
logia, prasa, bibliotekarstwo, archiwa i muzea. Są tu także uwzględnione
publikacje z zakresu nauki wojennej, wojny i pokoju, badań naukowych
i naukowej organizacji pracy w wojsku, socjologia wojska i w ojny oraz
obyczaje wojskowe.
Dział II obejmuje głównie problematykę polityczno-wojskową, zarów
no krajową jak i międzynarodową. Grupuje takie zagadnienia, jak: bez
pieczeństwo europejskie, problem niemiecki, sprawa rozbrojenia i wyści
gu zbrojeń, polityka atomowa, pakty militarne i współpraca wojskowa.
Do działu tego włączono też ekonomikę wojenną.
W dziale III uszeregowano materiały dotyczące podstawowych proble
mów rozwoju sił zbrojnych krajów socjalistycznych i kapitalistycznych,
pozycje bibliograficzne z zakresu uzupełniania, mobilizacji i organizacji
wojska. Czytelnik może tu również znaleźć piśmiennictwo na temat kadry
ludowego Wojska Polskiego i innych armii, stowarzyszeń wojskowych,
organizacji paramilitarnych oraz przysposobienia obronnego. W dziale tym
znajdują się także materiały z zakresu instrukcji i regulaminów ogólnowojskowych, nauki o broni i techniki wojennej.
W skład działu IV wchodzą następujące poddziały: 1) geografia w o
jenna; 2) doktryna i sztuka wojenna; 3) służba sztabów, dowodzenie, do
wódcy; 4) szkolenie ogólne wojsk, wychowanie fizyczne i sport; 5) psy
chologia, wojna psychologiczna; 6) wywiad, kontrwywiad, szpiegostwo;
7) formacje specjalne.
Dział V obejmuje następujące dziedziny i zagadnienia: prawo wojsko
we, dyscyplina, organa porządkowe w wojsku, pedagogika i szkolnictwo
wojskowe, praca partyjno-polityczna i kulturalno-oświatowa, działalność
społeczna wojska oraz literatura i sztuka.
Dział VI jest jednym z najbardziej rozbudowanych w „Komunikacie”
i obejmuje materiały dotyczące organizacji, wyszkolenia oraz wyposaże
nia wszystkich rodzajów w ojsk i służb współczesnych armii.
I
wreszcie dział VII poświęcony jest historii wojskowej* Pod wzglę
dem objętości materiału jest on najobszerniejszy i dzieli się na trzy części.
Pierwsza obejmuje publikacje ogólne i metodologiczne. Część druga
i trzecia — literaturę dotyczącą powszechnej i polskiej historii wojsko
wej. Materiał szeregowany jest chronologicznie, tj. od czasów starożyt
nych do współczesnych.
Oprócz zasadniczego zrębu bibliografii Komunikat Bibliograficzny za
wiera szereg dodatkowych elementów pomocniczych ułatwiających czy
telnikowi korzystanie z bibliografii. Należą do nich: adnotacje, odsyłacze,
indeks autorski, spisy pomocnicze (skróty uwzględnionych czasopism
i skróty bibliograficzne) itp. Wszystkie te zmiany i udoskonalenia, które
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wprowadzono na przestrzeni wielu lat, miały i mają jeden zasadniczy
cel — dobro użytkownika, któremu Redakcja i Biblioteka poprzez swoje
wydawnictwo chcą jak najlepiej służyć12.

FIFTY YEARS OF KOMUNIKAT BIBLIOGRAFICZNY — A POLISH CURRENT
MILITARY BIBLIOGRAPHY
The Polish military bibliographical review Komunikat Bibliograficzny was
originated in 1921; till 1924 it was a part of the periodical Bellona, from this period
Komunikat was issued independently. The creation of the bibliography — a very
useful information tool — was due to Marian Łodyński, who was the director of
the Central Military Library. Reviewed in Komunikat were books and articles of
military periodicals, Polish and foreign, all the items arranged in a classified order.
After the Second World War the first attempts of the Polish military bibliography
were made in 1956, it was a retrospective bibliography Bibliografia Zawartości Pol
skich Czasopism W ojskowych za 1953. From 1958 Komunikat Bibliography of the
Contents of Polish Military Periodicals was reissued by the Central Military Library,
it is published now quarterly, giving information concerning the military science,
military technology and the history of wars and armies.
11
Od 1971 r. zm ieniono tytuł w ydawnictwa na: Polska Bibliografia W ojskowa. Komunikat
Bibliograficzny.

P R Z E G L Ą D B IB L IO T E C Z N Y 1972 3

TADEUSZ KRZYŻEWSKI

MODULARNE BUDOWNICTWO BIBLIOTECZNE NA
PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI AGH
Brak pomieszczeń nie od dziś hamuje prawidłowy wzrost zbiorów bi
bliotecznych oraz prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w
szkolnictwie wyższym, szczególnie zaś w pionie wyższych szkół technicz
nych. Na tym odcinku sytuacja staje się alarmowa, większość bowiem
bibliotek akademickich szkół technicznych przewidziała możliwość utrzy
mania działalności w dotychczasowych warunkach lokalowych tylko do
r. 1970. 75% bibliotek politechnicznych zakłada uzyskanie do r. 1980 osob
nego gmachu jako jedynej możliwości rozwiązania stale narastających
trudności.
W uczelniach tych wskaźnik liczby studentów przypadających na 1
miejsce w czytelniach biblioteki głównej osiąga lub przekracza 50. W ten
sposób polska norma inwestycyjna, przewidująca 25 studentów na jedno
miejsce czytelniane, została już znacznie przekroczona. Po r. 1970 stosu
nek ten się pogorszył, co pociągnęło za sobą wzrost wypożyczeń poza bi
blioteki.
Wobec przyrostu studentów w wyższych szkołach technicznych i ciągle
trwających trudności wydawniczych w zakresie podręczników, jedynym
radykalnym w yjściem z tego impasu może być tylko zwiększenie po
wierzchni lokalowej przez budownictwo gmachów bibliotecznych, opar
tych na przykładzie praktycznie wypróbowanym w warunkach krajo
wych.
W grupie uczelni politechnicznych tylko Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie (AGH) posiada oddzielny gmach biblioteczny (Fot.). Jest to
jedyny w naszej części Europy budynek stanowiący pionierski przykład
nowoczesnego rozwiązania lokalu bibliotecznego. Wprawdzie budowa każ
dej biblioteki w dalszym ciągu stanowi problem indywidualny, jednak
istnienie w kraju doświadczalnego prototypu znacznie ułatwia zadanie
dalszego budownictwa podobnych obiektów.
Budynek Biblioteki AGH w Krakowie uzyskał wysoką fachową ocenę
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Fot. Fasada południowa budynku Biblioteki AGH

przy okazji przyznania projektantom nagrody I stopnia, co umotywowa
no następująco: „Projekt nowatorski. Kierunek prawidłowy. Rozwiązanie
konstrukcji, oświetlenia, akustyki, instalacji pozwalają na zmiany układu
drogą przesuwania "prefabrykowanych ścian działowych łatwych w mon
tażu i demontażu. Ekonomiczna organizacja przestrzeni. Architektoniczna
synteza koncepcji budowlanej, użytkowej i plastycznej — bardzo dobra”
(Przegląd Budowlany 1966, s. 510).
Teoria budownictwa bibliotecznego
a wymagania współczesnych bibliotek uczelnianych
Nowoczesne pojęcie konstrukcji gmachu bibliotecznego ugruntował na
przeszło sto lat Leopoldo Della Santa w r. 1816, tworząc koncepcję bu
dynku trójdzielnego, zgodnego z trzema podstawowymi funkcjami biblio
tecznymi: 1) gromadzeniem i opracowaniem zbiorów, 2) ich przechowy
waniem (magazyny) i 3) udostępnieniem1.
Na zasadzie wyodrębnienia tych podstawowych działów biblioteki po
wstawały od połowy X IX w. nowe, reprezentacyjne budowle biblioteczne
w poszczególnych krajach, szczególnie w Niemczech wzorowane w dużej
mierze na klasycznym przykładzie — Bibliotheque Nationale w Paryżu,
1
L. D e l l a S a n t a :
biblioteca. Firenze 1816.

Della costruzione e del regolamento di una publica universale
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zbudowanej w 1. 1859-1867. Ten typ budownictwa łączył nierozerwalnie
poszczególne konstrukcje z określonymi funkcjami, bez możliwości zmian.
Zmiany zachodzące w coraz szybszym tempie zmusiły do szukania
w układach przestrzennych możliwości jak najbardziej ekonomicznego
wykorzystania powierzchni bibliotecznej i swobody przemieszczania
funkcji wewnątrz budynku, bez uwzględniania rezerwowej powierzchni
parceli budowlanej, koniecznej dla zrealizowania przyszłej organicznej
rozbudowy.
Przy projektowaniu bibliotek uczelnianych z reguły bierze się pod
uwagę czynnik reprezentacyjności gmachów. Jest to do pewnego stopnia
zrozumiałe i dopuszczalne pod warunkiem zachowania przy tym zasadni
czych nowoczesnych wymagań: elastyczności i ekonomiczności. Wymaga
niom tym, jak dotychczas, odpowiada najlepiej budownictwo modularne,
opierające swą konstrukcję na szkielecie słupów i belek żelbetowych lub
stalowych, wewnątrz pustych, mieszczących jedynie przewody wenty
lacyjne. Zastosowanie takiej konstrukcji dla celów bibliotecznych zapro
ponował amerykański architekt Angus S. Macdonald w r. 1933 dając kon
cepcję biblioteki przyszłości2.
Od r. 1945 zrealizowano konstrukcję modularną w nowo budowanych
bibliotekach amerykańskich, a następnie w krajach Europy zachodniej3.
Podstawową cechą budownictwa modularnego jest zasada uniwersal
nych powierzchni wszystkich kondygnacji, opartych na słupach struktu
ralnych, a nie na ścianach nośnych. Eksperymenty w tej dziedzinie trwa
ją wprawdzie w dalszym ciągu i teoria konstrukcji nowoczesnego gma
chu bibliotecznego nie posiada jeszcze ustalonej ściśle koncepcji ani ogól
nej, ani w szczegółach zakończonej, jednakże obecna faza budownictwa
modularnego stanowi owocną próbę „stworzenia form y dla nieznanej
w przyszłości funkcji bibliotecznej” 4. W tym sensie jest twórczym kro
kiem naprzód w kierunku konstruowania organizmów bibliotecznych przy
stosowanych do zmieniających się potrzeb.
Do zadań czysto utylitarnych bibliotek uczelnianych dochodzą obec
nie jeszcze dalsze, związane z potrzebami nowoczesnych placówek nauki,
Nuwzględniające wymagania dydaktyczne oraz założenia socjologiczne,
zmierzające do tworzenia zespołów dla pracy naukowej, w których użyt
kownik uzyskałby optymalne warunki pracy.
W budownictwie bibliotek naukowych wyrazem tych wymagań — po
za zasadami funkcjonalności i elastyczności — jest niewątpliwie najbar
dziej charakterystyczny dla biblioteki uczelnianej atrakcyjny wygląd ze
* A.
1023-1025.
* D.
1965; A.
4 W.

S.

Macdonald:

Library o f the future. Library Journal vol. 58: 1933 s. 951-955,

M e t c a l f K e y e s : Planning academ ic and research library buildings. New Y ork
T h o m p s o n : Library Buildings o f Britain and Europe. London 1963.
P i a s e c k i : Biblioteka. W prowadzenie d o zagadnień budowy. Warszawa 1962, s. 51.
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wnętrzny oraz wewnętrzne urządzenia biblioteczne, które wytwarzają
przyjazną atmosferę, sprzyjającą nauce i wychowaniu5.
Taka atmosfera jest konieczna szczególnie w świetle rozważań współ
czesnych socjologów. Na przykład prof. Jan Szczepański określa bibliote
kę uczelnianą jako platformę wychowawczego oddziaływania na młodzież;
miejsce integracji młodzieży akademickiej i uczonych w jedną społecz
ność, połączoną więzami wspólnej pracy i wspólnego poszukiwania
prawdy®.
W ten sposób pojęta działalność biblioteki powinna zmierzać do two
rzenia atmosfery środowiska naukowego jako części warsztatu naukowe
go uczelni, która obok sali wykładowej pracowni naukowej i laborato
rium badawczego staje się jednym z najważniejszych czynników pracy
dydaktycznej.
Dla wytworzenia atmosfery pożądanej w pracy naukowej konieczne
jest właściwe działanie obsługi biblioteki jak również i wyposażenia bi
blioteki oraz dobrze rozplanowana przestrzeń, nowoczesny materiał bu
dowlany, szkło, światło i dźwięk.
Postawiony w ten sposób problem budownictwa bibliotecznego jest
przedmiotem narad zjazdów międzynarodowych a w obozie państw socja
listycznych otoczony został szczególną troską, czego dowodem jest utwo
rzenie „Ośrodka koordynacyjnego w zakresie budownictwa i wyposaże
nia bibliotek” . Rolę tego ośrodka pełniła tymczasowo Biblioteka Państwo
wa ĆSR w Pradze7.
Czy praktyka budownictwa modularnego w naszych warunkach speł
nia wyżej sformułowane, wysokie wymagania?
Praktyka budownictwa modularnego
na przykładzie Biblioteki AGH
Wystawienie budynku bibliotecznego AGH w latach 1963-1965 po
przedziły trwające od r. 1948 studia oraz podróże ówczesnego dyrektora
Władysława Piaseckiego jako konsultanta z ramienia uczelni. Sam pro
jekt gmachu jest tworem kompromisowym i wypadkową różnych czyn
ników, z zasadniczym odstępstwem od zasady jednolitej wysokości po
mieszczeń w przypadku czytelni głównej. Podstawowe tendencje budow
nictwa modularnego w typie koncepcji Macdonalda zostały jednak utrzy
mane, a miarą pionierskiego charakteru tej budowli oraz podkreśleniem
jej znaczenia dla przyszłych projektów bibliotek szkół wyższych stało się
* Budownictwo biblioteczne. Materiały seminarium w Kazimierzu, Maj 1962. Warszawa
1964 s. 154.
• J. S z c z e p a ń s k i : Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia. Warszawa 1963
s. 221-223.
7
E. K o s s u t h : Międzynarodowe obrady specjalistów z dziedziny budownictwa biblio
tecznego. Por. bibl. 1966 s. 47; Mezinarodni porada odbiorniku socialist, zemi o vystavbe, zafizeni a technickem vybaveni knihoven v Praze 1964. Sbornik materiału. Praha 1965.
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przyznanie wspomnianej nagrody I stopnia za wybitne osiągnięcia w pro
jektowaniu za r. 19G6 — inż. arch. Z. Olszakowskiemu wraz z zespołem8.
Bibliotekę AGH zrealizowano jako budynek wolnostojący, sytuując go
centralnie na dziedzińcu głównym wśród zespołu pawilonów uczelni.
Gmach ten ma 3 kondygnacje nadziemne oraz płytko zagłębione na 1,2 m
sutereny.
Kubatura budynku wynosi 18 300 m3. Liczba miejsc w czytelniach: 426
(projektowano 520). Liczba książek magazynowanych: 500 000 tomów przy
magazynowaniu tradycyjnym, przy magazynowaniu zwartym — około
700 0000 (w r. 1966 Biblioteka posiadała 330 000 jednostek). Ogólny koszt
budynku wyniósł niespełna 16 min wraz z pierwotnym wyposażeniem9.
Rzut gmachu ma kształt regularnego prostokąta o wymiarach 42 X
X 30 m, z lekkim (0,90) podwieszeniem pierwszego i drugiego piętra ponad
parterem. Wysokość budynku 13 m. Na dachu mieści się niewielka nad
budówka dla maszynowni wind i wentylacji.
Konstrukcja żelbetowa wznosi się na słupach o rozstawie 6 X 6 m
przy czym wytrzymałość stropów wszędzie jest obliczona w g norm dla
magazynów książek (rys. 1). Wnętrze gmachu jest mechanicznie wenty
lowane i posiada sztuczne oświetlenie. Urządzenia wentylacyjne i oświet
leniowe zostały rozprowadzone między stropami strukturalnymi a pod
wieszonym sufitem z płyt dźwiękochłonnych; jedynie w suterenie nie ma
podwieszonego sufitu.
Oświetlenie tworzą pasy świetlówek, umieszczonych w armaturach za
głębionych w suficie, rozstawionych w regularnych odstępach wzdłuż bu
dynku. Ogrzewanie rozwiązano przez wprowadzenie do wnętrza budynku
ocieplonego powietrza oraz przez grzejniki umieszczone pod oknami.
Poza ciągami pionowymi komunikacyjno-wentylacyjnymi i kanalizacyjnym i oraz poza czytelnią główną (dwa razy wyższą niż pracownie)
prawie wszystkie powierzchnie użytkowe na poszczególnych kondygna
cjach mogą być przekształcane w zależności od aktualnych funkcji biblio
teki. Można dzielić pomieszczenia na różnej wielkości poprzez zastosowa
nie ścianek ruchomych, wygodnych w montażu. Już po ukończeniu bu
dowli przestawiono fragmenty ścianek z pełnym powodzeniem.
Postulat zmienności formowania wnętrz nie mógł być utrzymany w
całej rozciągłości z uwagi na założenia programowe. Pomieszczenie czy
telni głównej posiada tradycyjną (podwójną) wysokość. Uwzględniono tu
taj pogląd, iż jednakowe i zbyt niskie pomieszczenia w gmachu bibliotecz
nym działają nużąco na czytelnika. Poza tym przepisy przeciwpożarowe,
wymagające dla magazynów książek pomieszczeń ze ścianami ceglanymi,

8 Z. O l s z a k o w s k i : Biblioteka Główna AGH. Architektura 1967 nr 1.
•W . P i a s e c k i : Pierwszy w Polsce gmach biblioteki uczelni G órniczo-Hutniczej. Hutnik
1966 nr 7/8 s. 348.
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Rys. 1. Konstrukcja budynku

nie pozwoliły na zastosowanie lekkich ścianek z prefabrykatów wokół
pomieszczeń magazynowych.
Aktualny rozkład pomieszczeń w budynku przedstawia się nastę
pująco10:
Suterena mieści zasadniczy magazyn zbiorów. W jej części zachodniej
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Rys. 2. Rozkład pomieszczeń w budynku Biblioteki AGH

magazynowane są czasopisma, przy regałach stoliki do czytania ułatwiają
bezpośrednie korzystanie z długich ciągów tytułów (rys. 2-A). Część
wschodnią zajmuje wjazd dla pojazdów mechanicznych z ciężkim trans-
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portem. Tu znajduje się również zaplecze techniczne budynku, składy go
spodarcze, pracownie reprograficzne itd. (rys. 2-A).
Parter jest miejscem rozrządu ruchu osobowego; tu mieści się hall
z szatnią, toaletami, palarnią i miejscem wystaw. Tutaj umieszczona jest
główna klatka schodowa, prowadząca na górne kondygnacje, stąd drzwi
o przeszklonych skrzydłach prowadzą do wypożyczalni studenckiej oraz
do licznie uczęszczanej i stanowiącej nowość organizacyjną w naszych bi
bliotekach uczelnianych — czytelni przyniesionych książek własnych.
Obok wypożyczalni studenckiej mieści się magazyn podręczników w ieloegzemplarzowych.
We wschodniej części parteru znajdują się biura gromadzenia i opra
cowania zbiorów oraz lokale administracji z osobnym wejściem od ze
wnątrz (rys. 2-B).
I piętro: poprzez salę katalogów prowadzi droga do czytelni głównej,
czytelni i wypożyczalni dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz
do osobnej czytelni czasopism (posiada 1500 bieżących tytułów). Na tym
piętrze znajdują się też pomieszczenia Oddziału Informacji Naukowej
z licznymi wydawnictwami encyklopedycznymi i informacyjnymi oraz
z kartoteką kart dokumentacyjnych CIINTE za okres 15 ubiegłych lat.
Tu mieszczą się biura dyrekcji, a także część podręczna magazynu zbio
rów, co umożliwia szybie ich dostarczenie do czytelni głównej (rys. 2-C).
II piętro mieści zbiory specjalne: normy, patenty, kartografię oraz ka
talogi i druki przemysłowe. Znaczną część poziomu zajmuje antresola czy
telni głównej, połączonej z dolną jej częścią wewnętrznymi schodami.
Tu mieszczą się również jednostki organizacyjne uczelni, nie należące
formalnie do Biblioteki, lecz pozostające w pewnej zależności funkcjonal
nej: biuro i magazyn działu wydawnictw uczelni, kancelaria tajna oraz
składnica map zastrzeżonych.
Zalety i wady nowego budynku
N i s k i k o s z t . Wystawienie budynku modularnego Biblioteki AGH
zaprzeczyło opiniom o wysokich kosztach tego rodzaju budownictwa w na
szym kraju; nawet u wytrawnych znawców tej sprawy spotkać można
było do niedawna pogląd, iż budynek modularny jest kosztowny, tzn. kosz
towniejszy niż wybudowany w sposób tradycyjny11. Zgodnie z szacun
kowym obliczeniem 1 m3 w budownictwie szkół wyższych w PolsCe koszto
wał w ostatnich latach przeciętnie 1200 zł a budynek modularny wraz
z wyposażeniem ok. zł 800, czyli o % taniej12.
Maksymalne- w yk o rzysta n ie p o w ie rz ch n i użytkou J. B a u m g a r t :
Zagadnienie budownictwa bibliotecznego na przykładzie Biblioteki
Jagiellońskiej. Prz. bibliot. R. 34: 1966 s. 34.
11 Piasecki: Das erste...
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w ej . Gmach nowej Biblioteki jest zwarty; wybudowany bez podwórza
wewnętrznego, ma dobrą komunikację wewnętrzną (krótkie drogi dojścia)
i dzięki temu stosunek powierzchni użytkowej do ogólnej kubatury jest
0 wiele korzystniejszy niż w bibliotekach dawnego typu. Przy obecnym
rozplanowaniu wnętrza, Biblioteka zdolna jest pomieścić jednorazowo
ok. 500 osób. Po wprowadzeniu (w suterenie) regałów zwartego magazy
nowania, będzie można przechować ok. 700 000 jednostek zbiorów biblio
tecznych.
E l a s t y c z n o ś ć o r g a n i z a c y j n a . Wbrew poglądom bibliote
karzy, którzy utrzymywali, iż system modularny nadaje się jedynie do
udostępniania zbiorów w systemie wolnego dostępu do półek przykład Bi
blioteki AGH wykazał, żę użytkowanie gmachu jest dogodne również przy
tradycyjnej organizacji zbiorów, magazynowanych głównie według numerus currens.
Nowatorstwo projektu, śmiała koncepcja dążąca do wykazania, że
1 w tej dziedzinie budownictwa można wprowadzać coraz lepsze, bardziej
racjonalne form y architektoniczne, stały się ważnym przykładem dla
młodych inżynierów oraz dla bibliotekarzy. Biblioteka modularna stano
w i precends, wskazujący jak należy eksperymentować w dziedzinie roz
wiązań ulepszających pracę uczelni.
Należy zwrócić również uwagę na pewne wady tego budynku. N i e 
dostateczne
j e s t p r z e w i e t r z e n i e pomieszczeń, związane
z brakiem automatycznej regulacji. W Bibliotece nie wprowadzono jesz
cze pełnego systemu klimatyzacyjnego, co przy nowoczesnych budynkach
o takiej konstrukcji jest rzeczą konieczną i w przyszłości wymagać bę
dzie uzupełnienia. Wprowadzenie automatycznego chłodzenia w lecie jest
tym potrzebniejsze, że budynek jest całkowicie przeszklony ze wszystkich
stron, co w czasie silnego nasłonecznienia (od strony południowej i wschod
niej) wytwarza temperaturę trudną do zniesienia dla ludzi oraz nie
korzystną dla książek; natomiast w zimie w y promieniowanie ciepła na ze
wnątrz jest duże.
Pomimo całkowitego przeszklenia pomieszczenia od strony północnej
n i e m a j ą d o s t a t e c z n e j i l o ś c i ś w i a t ł a w głębokich wnę
trzach, a kąt padania światła przy wysokości tych pomieszczeń (2,80 m)
jest zbyt mały.
Tak więc projektowanie budynków bibliotecznych w przyszłości po
winno uwzględnić w naszych warunkach klimatycznych ten fakt, że nad
mierne przeszklenie ścian zewnętrznych od południa i wschodu jest nie
korzystne, chyba, że z góry wkalkulowano konieczność stosowania kosz
townych szyb przeciwsłonecznych lub zewnętrznych „brisolejów ” (łama
cze promieni słonecznych). W każdym razie należy się liczyć z tym, że
okna tak liczne i duże w eksploatacji budynku stanowią kosztowny ele
ment i wymagają stałej, troskliwej konserwacji.
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A k u s t y k a b u d y n k u nie odpowiada jeszcze w pełni warunkom
pożądanym w bibliotece. Ścianki przestawne nie stanowią dostatecznej
zapory dźwiękochłonnej, zaś płytki w podwieszonym suficie również nie
tłumią hałasu w stopniu dostatecznym. Najlepszym środkiem tłumienia
dźwięków pozostają dalej tradycyjne dywany i chodniki.
W y p o sa że n ie e le k t r y c z n e b u d y n k u nie jest wy
s t a r c z a j ą c e . Zawiniły tu głównie przestarzałe, ale obowiązujące nor
matywy, jakie musieli uwzględnić projektanci. Z tego samego powodu bu
dynek nie został jeszcze zradiofonizowany i zaopatrzony w aparaty tele
wizyjne konieczne w nowoczesnych bibliotekach. Już obecnie zarówno bi
bliotekarze jak i użytkownicy przewidują, że biblioteki w przyszłości będą
przekazywały użytkownikom teksty dokumentów drogą telewizyjną.
Zalety i wady zaohserwowane w ciągu kilkuletniej pracy w nowym
gmachu Biblioteki AGH, stały się m. in. przedmiotem badań ankietowych
przeprowadzonych w r. 1970 wśród stałych oraz doraźnie korzystających
czytelników Biblioteki — przez autora tego artykułu.
Na 251 osób, które udzieliły odpowiedzi ankietowych: 61% uważa
ogólne wyposażenie czytelni i możliwości pracy umysłowej w nowej Bi
bliotece za bardzo dobre lub lepsze niż w innych, znanych bibliotekach
Krakowa; ale równocześnie prawie 50% (122 czytelników) skarży się na
duszne, suche powietrze oraz niedomagania techniczne świetlówek. Szum
instalacji jarzeniowych i migotanie światła znacznie utrudniają pracę
umysłową. Niskie stropy (2,80 m w pracowniach) budzą zastrzeżenia tyl
ko u 7% czytelników. Twierdzą oni, że „stropy nowego budownictwa nie
pobudzają do wzlotów umysłowych” , ale równocześnie przyznają, że su
fity tej wysokości wytwarzają poczucie przytulności, ową „atmosferę do
mową” , do której w nowych mieszkaniach przywykli. Aż 74% czytelni
ków wypowiedziało się przeciw instalowaniu telewizorów w czytelni. K o
nieczne jest w tym celu oddzielne pomieszczenie. W ankietach ujawnia
się pogląd, że przy dzisiejszym poziomie programów „telewizor, to zło
dziej czasu” , a „bibliotekę należy chronić od wszelkiego dodatkowego
hałasu” .
Charakterystyczne były również powtarzające się spontaniczne w y
znania ankietowanych „Uczę się tylko w bibliotece” , „poza pracą w bi
bliotece nie uczę się już prawie wcale” — co wskazuje na istotne zada
nia i rolę biblioteki uczelnianej.
Przykład budynku AGH wskazuje na potrzebę koncentrowania w przy
szłych budowlach modularnych w jednym miejscu wszystkich klatek scho
dowych oraz wind, w celu zapewnienia jednolitej, nieprzerwanej po
wierzchni. Przewody powietrzne należy prowadzić słupami strukturalny
mi i ścianami stałymi, nie zaś oddzielnymi duktami powietrznymi (rys.
1-A.B.C.D. wykazują złe skutki braku koncentracji tych urządzeń).
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Efekty pracy Biblioteki AGH
po pierwszym roku działania w nowym budynku
Dane sprawozdawcze za r. 1967, tj. pierwszy rok normalnej pracy
w nowym pomieszczeniu (po okresie skontrum i przeprowadzki zbiorów
w r. 1966 oraz reorganizacji wewnętrznej) w porównaniu z danymi za rok
1965 wykazują wzrost odwiedzin i wypożyczeń o ponad 100%.
Liczba
Rok

korzystających
z czytelni

wypożyczeń
w czytelniach

wypożyczeń
do domu

1965
1967

53.131
121.637

77.465
144.705

39.144
51.698

Wyniki te nie wymagają komentarzy, wskazują one na poważne obo
wiązki personelu Biblioteki liczącego 80 osób, wobec lawinowego wzrostu
zarówno liczby użytkowników, jak również i zbiorów bibliotecznych

THE MODEL OF A HIGH SCHOOL LIBRARY
The new library bulilding of Academy of Mining and Metallurgy in Cracow
as an example of the modular library building.
A general description of the building with special attention to the interior is
presented. The building was erected in the years 1963-1965, the total surface is of
18 300 square metres, the reading rooms with 426 places, the capacity of the book
stock is 700 000 volumes (using the compact shelving).
It is the first new modular library building in Poland and his designer, the
architect Z. Olszakowski received a prize for the project.
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DANUTA ZBROJOWA

O KATALOGACH BIBLIOTECZNYCH JAKO NARZĘDZIACH
INFORMACJI
Powszechnie uznawana jest konieczność ujednolicenia zasad opraco
wywania zbiorów. Wynika to z potrzeby informowania o zbiorach w spo
sób jasny i wyczerpujący.
Zagadnienie to łączy się ze sprawami rozwiązywanymi przez biblio
teki w sposób budzący niejednokrotnie wątpliwości. Do takich należą
problemy związane z kwalifikowaniem pewnych typów wydawnictw cią
głych do wydawnictw zwartych i wykazaniem ich w katalogach tychże.
Poruszanie tych problemów każe ustosunkować się do zagadnienia ka
talogów dla różnych rodzajów zbiorów, ich wzajemnych powiązań, do
zagadnienia katalogów ogólnych w bibliotekach.
Kwalifikowanie pewnych typów wydawnictw, a następnie ich opraco
wywanie i umieszczanie opisów w katalogach nie zawsze jest wynikiem
stosowania jasnych i uzasadnionych kryteriów, często natomiast rezulta
tem braku konsekwencji, wynikiem przypadkowych decyzji. Biblioteki
napotykają też na trudności obiektywne na skutek coraz bardziej różno
rodnych form wydawniczych i wskutek braku szczegółowych ustaleń co
do zakwalifikowania wydawnictw i co do włączania ich opisów do po
szczególnych katalogów.
Istnieją biblioteki, które oddzielne jednostki wydawnictw ciągłych
włączają do wydawnictw zwartych i tak umieszczają w katalogach. Prak
tyka taka doprowadza do sytuacji, w wyniku których:
— wydawnictwa identyczne (pod względem formalnym) w tej sa
mej bibliotece są wykazywane bądź w katalogu wydawnictw zwartych,
bądź w katalogu czasopism;
— te same wydawnictwa w różnych bibliotekach są wykazywane
w różnych katalogach: jedna biblioteka zalicza tytuł do czasopism, inna
ten sam tytuł wykazuje w katalogu wydawnictw zwartych nie wprowa
dzając żadnych odsyłaczy, które tłumaczyłyby przynajmniej kryterium
przydziału, jeżeli może ono budzić wątpliwości, i co ważniejsze, inform o
wałyby czytelnika niezależnie od tego czy zaczął sw oje poszukiwania od
właściwego katalogu;
Przegląd biblioteczny, 1972, z. 2
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—
drugie (dubletowe) egzemplarze wydawnictw ciągłych wykazywa
ne są w katalogu wydawnictw zwartych bez żadnych informacji o istnie
niu i sygnaturze egzemplarza znajdującego się w bibliotece w katalogu
wydawnictw ciągłych.
Sytuacja ta dezorientuje czytelnika, obniża wartość katalogów jako
narzędzia informacji. Czytelnik, który znalazł kilka tomów interesują
cego go wydawnictwa w katalogu czasopism jednej biblioteki, szukając
pozostałych tomów tegoż wydawnictwa w innej bibliotece, sięga również
do katalogu czasopism, a gdy go tam nie znajdzie, odchodzi przekonany,
że biblioteka w ogóle nie posiada tej publikacji.
Zdarza się też, że czytelnik, jeżeli znajdzie w katalogu wydawnictw
zwartych kilka tomów poszukiwanego tytułu nie przypuszcza, że biblio
teka posiada ponadto pełniejszy zbiór tegoż wydawnictwa wykazany
w innym katalogu.
Z codziennej pracy bibliotek wiadomo, że tym wszystkim nieporo
zumieniom nie zapobiega ani ustawienie katalogów w jednym pomiesz
czeniu, ani obecność przy katalogach dyżurnego bibliotekarza, który mu
siałby uczestniczyć we wszystkich poszukiwaniach czytelników albo przy
najmniej sprawdzać ich wyniki.
Względy praktyczne przemawiają za koniecznością istnienia w każdej
bibliotece dwóch katalogów — katalogu głównego, mieszczącego szczegó
łowe opisy wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych, których tomy
posiadają własne tytuły, a także skrócone opisy pozostałych zasobów bi
blioteki oraz katalogu czasopism i tych wydawnictw ciągłych których to
m y nie mają własnych tytułów.
Mimo zaleceń prowadzenia katalogu głównego1, szereg bibliotek nau
kowych zaniechało umieszczania w katalogu alfabetycznym skróconych
opisów wydawnictw ciągłych i opisów jednostek ze zbiorów specjalnych
rezygnując tym samym z najjaśniejszego sposobu informowania o swoich
zbiorach. Do praktyki tej skłoniła bibliotekarzy konieczność oszczędzania
pracy oraz miejsca w katalogu. W rezultacie katalog alfabetyczny z głów
nego stał się katalogiem wydawnictw zwartych i w części tylko ciągłych,
a opisy pozostałych wydawnictw znalazły się w odrębnych katalogach.
Niezależnie od sprawy katalogów, trzeba by ściśle tistalić kryteria
kwalifikowania wydawnictw do poszczególnych rodzajów gdyż od tej de
cyzji zależy nie tylko sposób opracowania, lecz także magazynowania
i udostępniania materiałów bibliotecznych.
Ustalenie kryteriów podziału wydawnictw i wprowadzania ich opisów
do odpowiednich katalogów zapobiegłoby dotychczasowej dowolności,
która prócz skutków już omawianych ma jeszcze dalsze konsekwencje —
1 W. B o r k o w s k a :
Katalog alfabetyczny. [W:] Bibliotekarstwo nauKowe. Warszawa
1956 s. 137, 187; J. G r y c z , W. B o r k o w s k a : Skrócone przepisy katalogowania alfabe
tycznego. Wyd. 4 popr. i uzup. Warszawa 1970 8 112 s. 84.
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wprowadza zamieszanie w różnego rodzaju informatorach obniżając ich
wartość, utrudnia prace redakcyjne przy katalogach centralnych.
Redaktorzy tych katalogów pracując w oparciu o materiały nadesłane
im przez współpracujące biblioteki, nie zawsze mogą uniknąć powtarza
nia błędów popełnianych przez biblioteki, które dostarczyły opisów.
Z tych właśnie powodów w nawet tak wartościowym wydawnictwie jak
Centralny Katalog Bieżących Czasopism Zagranicznych w Bibliotekach
Polskich występują niekiedy te same tytuły, które są wymienione w Cen
tralnym Katalogu Książek Zagranicznych, tyle, że z siglami innych bi
bliotek. Przykłady: Advances in Analitical Chemistry and Instrumenta
tion New York, Advances in Applied Mechanics New York, Advances in
Food Research New York — znalazły się w jednym i w drugim kata
logu centralnym. Nie trzeba tu podkreślać, że tego rodzaju swoboda w za
liczeniu przez biblioteki wydawnictw do zwartych lub ciągłych powodu
je, że ukazujący się nadal Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych
w Bibliotekach Polskich jest niekompletny.
Rozwiązanie poruszanych spraw wymagałoby wszechstronnego prze
analizowania różnych ewentualności, wzięcia pod uwagę różnych form
wydawniczych i różnych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć biblioteki.
Do problemów wymagających również generalnego rozstrzygnięcia na
leżą pewne przypadki pominięte całkowicie w przepisach katalogowania,
które wskutek tego są rozmaicie rozwiązywane przez biblioteki.
Dotyczy to między innymi katalogowania dzieł, których tytuł zaczy
na się od wzorów matematycznych, fizycznych bądź chemicznych. Jeżeli
dzieło takie jest pracą zbiorową, jego opis katalogowy powinien mieć ha
sło tytułowe, a więc pierwsze słowo tytułu. Są nim tymczasem litery al
fabetu greckiego, cyfry i znaki, których oczywiście nie powinno się
transliterować ani wyrażać słownie. Nie można bowiem uznać, że prze
pis dotyczący pisowni hasła2 i zalecający słowne wyrażenie cyfr i zna
ków odnosi się do takiego wypadku.
Przykładowo podaję tytuły takich prac:
Thenp->T]n Cross Section in a Small Transfer Range at 4 Gev/c.
[Oprac.] J. Hladky [i in.] Dubna 1969.
Y-luci Tu164. Uroven’tipa 0 +vEr164. [Oprac.] A. S. Basina [i in.] Dubna
1965.
i37mmN{j. Novyj izomer v izotopach s N = 77. [Oprac.] J. Lewitowicz
[i in.] Dubna 1969.
Napotykając na trudności przy katalogowaniu takich wydawnictw za
sięgałam rady doświadczonych bibliotekarzy. W rozmowach z nimi spot
kałam się z różnymi projektami. Wysunięto np. propozycję, żeby w takich wypadkach podawać w haśle nazwę osobową pierwszego z autorów —
* G r y c z, B o r k o w s k a :

op. cit. § 17 s. 35.
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bez względu na liczbę tych autorów. Budzi to jednak pewne zastrzeżenia,
narusza bowiem zasadę stosowania hasła autorskiego jedynie dla dzieł
jednego, dwu lub trzech autorów, a także nie rozwiązuje tego problemu,
gdy dzieło jest pracą anonimową lub gdy ujawnia tylko redaktora.
Inną próbą rozwiązania był projekt podawania w haśle pierwszego sło
wa występującego bezpośrednio po wzorze. Ten projekt również nie w y
daje się słuszny, dlatego, że w haśle umieścilibyśmy nie początek lecz śro
dek tytułu — i dlatego, że nie zawsze jesteśmy w stanie, bez pomocy spe
cjalistów, rozstrzygnąć czy dane słowo nie stanowi części pojęcia wyrażo
nego cyframi i znakami — wówczas użycie go w haśle nie miałoby sensu.
Wspomniane tu wydawnictwa są kłopotliwe dla opracowujących ze
względu na trudność ułożenia w katalogu kart z opisem rozpoczynającym
się od cyfr, znaków lub liter alfabetu greckiego.
Trudność ta znikłaby, gdybyśmy znaleźli dla nich miejsce w katalo
gu. Może mogłaby to być oddzielna skrzynka w katalogu głównym, umie
szczona na początku lub na końcu szaf katalogowych — przeznaczona na
opisy, których hasłem jest wzór matematyczny, fizyczny, bądź chemiczny.
Nie bylibyśmy wówczas zmuszeni do żadnych odstępstw od przepisów,
opis katalogowy zaczynałby się od wzoru — zgodnie z brzmieniem tytułu.
Karty w tej skrzynce można by ułożyć w dwóch grupach: jedna z nich
obejmowałaby opisy zaczynające się od cyfr (ułożone narastająco), druga
szeregowałaby opisy zaczynające się od liter alfabetu greckiego (ułożone
wg kolejności tego alfabetu). Pierwszy z autorów lub redaktorów pracy
zbiorowej miałby odsyłacz szczegółowy autorski w odpowiednim miejscu
katalogu głównego. Odsyłacz taki powinien być wówczas umieszczony
przed wszystkimi innymi odsyłaczami dotyczącymi danego autora lub po
wszystkich innych odsyłaczach, jeśli skrzynka z wzorami znajdzie się na
końcu katalogu. Analogicznie można by układać karty główne z hasłem
autorskim, gdy tytuł dzieła zaczyna się od wzoru.
Gdyby poruszone w niniejszej wypowiedzi zagadnienie i wysunięte
sugestie stały się przedmiotem dyskusji, przyczyniłoby się to zapewne do
ich przeanalizowania, sprecyzowania i ujednolicenia zasad opracowania
— w konsekwencji zaś usprawnienia i uzupełnienia informacji opartej na
katalogach bibliotek.
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AUTOM ATYZACJA W BIBLIOTEKACH FRANCUSKICH
W ostatnich latach w szeregu państw zachodnioeuropejskich prowadzone są ba
dania i prace nad wdrażaniem komputerów nie tylko w ośrodkach dokumentacji —
do wyszukiwania informacji (information retrieval) ale również w bibliotekach róż
nych typów do modernizacji i optymalizacji podstawowych prac bibliotecznych: gro
madzenia, katalogowania, udostępniania zbiorów1.
Do krajów przodujących w tej dziedzinie należy niewątpliwie W. Brytania, gdzie
pierwsze, pionierskie prace nad automatyzacją w bibliotekach datują się od wczes
nych lat sześćdziesiątych (London Borough of Camden Library od kwietnia 1965
posiada pierwszy angielski zautomatyzowany katalog w form ie książkowej); w 1961 r.
rozpoczęto prace nad mechanizacją ^ automatyzacją przy redagowaniu bibliografii
narodowej.
Również znane jest ze swoich osiągnięć w tej dziedzinie bibliotekarstwo NRF,
zwłaszcza w zakresie komputeryzacji bibliotek uniwersyteckich w Bochum i w Ratyzbonlie oraz automatyzacji bibliografii narodowej (od 1 I 1966 r.) i organizowania
międzynarodowych konferencji poświęconych stosowaniu elektronicznych maszyn cy f
rowych w bibliotekarstwie (kwiecień 1970 w Ratyzbonie, lipiec 1971 w Berlinie).
Trudno byłoby zaliczyć Francję do tych przodujących państw, warto jednak za
sygnalizować prace prowadzone w tym zakresie w bibliotekach francuskich.
Francuskie badania w dziedzinie automatyzacji prac bibliotecznych dotyczą na
stępujących problemów:
1. Opracowania wzorcowej metody kodowania danych bibliograficznych — system
MONOCLE.
2. Opracowania projektów automatyzacji całokształtu czynności bibliotecznych —
komputeryzacja bibliotek Ośrodka Uniwersyteckiego w Luminy, system GIBUS.
1.
MONOCLE (projet de Mise en Ordinateur d’une Notice Catalographique de
Livre).
System MONOCLE powstał jako wynik prac nad modernizacją systemu katalo
gów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Grenoble, mianowicie zwiększenia efektywno
ści pracy tej biblioteki przez wprowadzenie wieloegzemplarzowych katalogów książ
kowych, rozsyłanych do wszystkich zakładów uniwersytetu, zamiast dotychczas sto
sowanego, tradycyjnego katalogu kartkowego, zlokalizowanego jedynie w budynku
biblioteki.
Prace zostały podjęte w 1968 r., a w 1970 r. na konferencji w Ratyzbonie,
'P r z y opracowaniu tej inform acji wykorzystano następujące pozycje: M. B o i s s e t ,
R. B e y s s a c: Une experience de bibliotheque automatisee: GIBUS. Bulletin des Bibliotheques de France R. 16: 1971 nr 5 s. 259-277; M. C h a u v e i n c : M onocle. P rojet de mise en
ordinateur d’une notice catalographique de livre. G renoble 1970 ss. 156; —: Autom ation o f the
catalog at the university of Grenoble. Liibri Vol. 21: 1971 nr 1/3 s. 188-192; A. H. H e 1 a 1:
Internationales Seminar uber das MARC II — Format und den Austausch bibliographischer
Daten in maschinell lesbarer Form. Zeitschrift fu r BibliofheUwesen und Bibliographie Jg 18:
1971 nr 6 s. 403-407; F. K i l g o u r : Library com puterization in the United Kingdom. Journal
o f Library Autom ation Vol. 2: 1969 nr 3 s. 116-124; G. K o e s t: Une experience d’automatisation a la Bibliotheque du Centre universitaire de Luminy. Bulletin des Bibliotheques de
France R. 15: 1970 nr 9/10 s. 475-492; A. S i t a r s k a : N ow e m etody i techniki bibliografii.
Warszawa 1971 ss. 186.'
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M. Chauveinc, twórca systemu, przedstawił pierwsze rezultaty, podkreślające zna
czenie MONOCLE dla francuskich prac nad automatyzacją.
Chauveinc tworząc MONOCLE opierał się na wzorach kodowania opisów biblio
graficznych przez fachowców angloamerykańskich, a mianowicie na MARC II i na
MARC BNB. Odrzucił on nasuwającą się koncepcję utworzenia całkowicie odrębne
go projektu kodowania stwierdzając, że „il etait necessaire de modifier le format
pour 1’adapter aux normes franęaises, sans pour cela changer la structure de base
de l’enregistrement dont l’identite doit etre maintenue internationalement. Tl serait
absurde au moment ou on veut normaliser, de creer, par principe, son propre systeme”2.
W zakresiie ustalania adaptacji MARC BNB do francuskich reguł katalogowania
Chauveinc współpracował ze specjalistami z Biblioteki Narodowej w Paryżu, w prze
widywaniu możliwości stosowania wzorca opisu dla ewentualnej automatyzacji fran
cuskiej bibliografii narodowej oraz dla automatyzacji różnych typów bibliotek.
Przy opracowywaniu zestawu programów oraz wdrażaniu systemu sporządzania
katalogów współpracowano również z fachowcami z Instytutu Matematyki Stosowa
nej (Institut de Mathematiques Appliquees) w Grenoble. Wykorzystano zestaw urzą
dzeń do przetwarzania danych z ośrodka obliczeniowego wydz. matem.-przyrodn.
(komputery serii IBM 360, urządzenia wejścia i wyjścia również firmy IBM).
Od 1 I 1970 wszystkie nowe nabytki książkowe Biblioteki Uniwersyteckiej w
Grenoble są opracowywane metodą zautomatyzowaną. Przewiduje się w przyszłości,
jako dodatkowe możliwości wykorzystania systemu, sporządzanie tygodniowych w y 
kazów nowych nabytków wg układu klasyfikacji dziesiętnej, rocznych list nabytków
w układzie alfabetycznym autorskim z indeksami przedmiotowymi oraz wykazów
nabytków dokumentów specjalnych, jak np. dysertacji.
2. Projekty kompleksowej automatyzacji dla poszczególnych bibliotek.
W przeciwieństwie do bibliotek w W. Brytanii, gdzie wdrażanie systemów auto
matyzacji dotyczy często tylko poszczególnych odcinków pracy, projekty stosowania
elektronicznego przetwarzania danych we Francji obejmują całość podstawowych
operacji. Najbardziej charakterystycznym przykładem jest tutaj Biblioteka Ośrodka
Uniwersyteckiego w Luminy, będąca filią Biblioteki Uniwersytetu Aix-Marseille.
Przy tworzeniu systemu automatyzacji wykorzystano możliwość współpracy
z uniwersyteckim ośrodkiem obliczeniowym (wykorzystanie sprzętu oraz instruktaż
metodyczny). Czynnikiem ułatwiającym wprowadzenie nowych metod pracy był sto
sunkowo nieduży księgozbiór (liczący ok. 6000 vol.), biblioteka była w stadium po
wstawania, co oczywiście sprzyjało przejściu z metod tradycyjnych na zautomaty
zowane.
Założenia systemu w Luminy przewidują wprowadzenie automatyzacji dla prac
związanych z opracowaniem zbiorów: katalogowania i inwentaryzacji druków zwar
tych oraz udostępniania .rejestracji wypożyczeń.
Prace nad automatyzacją rozpoczęto w 1969 r., rok później zakończona została
faza eksperymentalna w zakresie kata'logownia i inwentarzy. Wykorzystane zosta
ły doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Grenoble przy tworzeniu zasad opi
su katalogowego zautomatyzowanego. Nowe metody katalogowania zastosowano
przede wszystkim do nowych nabytków, a następnie opracowano dawne zasoby.
Jako podstawową informację o zbiorach otrzymuje się 2 katalogi:
a) Katalog alfabetyczny autorski w formie książkowej. Katalog ten będzie uzupeł
niany wykazami nowych nabytków publikowanymi co miesiąc. Wykazy ,te słu
żyć będą do tworzenia nowego katalogu przy końcu roku.
*Chauveinc:

M onocle... s. 8.
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b) Katalog przedmiotowy sporządzany w oparciu o metodę, indeksowania KWOC.
Przy inwentaryzacji zaniechano formatowania, numerem inwentarzowym jest
kolejny numer nadawany przez komputer.
Prace nad automatyzacją rejestracji wypożyczeń znajdują się jeszcze w fazie
eksperymentalnej, ustalone zostały wytyczne dla tworzenia 2 podstawowych karto
tek tego systemu, a mianowicie kartoteki czytelników i kartoteki wydawnictw w y
pożyczonych.
Bibliotekarze z Luminy projektują wprowadzenie automatyzacji dla centralnego
katalogu czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej oraz podjęcie badań nad automaty
zacją prac dokumentacyjnych (analiza zawartości druków zwartych i wydawnictw
ciągłych za pomocą specjalnie utworzonego tezaurusa).
Podstawą tworzonego od 1970 r. systemu automatyzacji znanego w literaturze
pod nazwą GIBUS (Groupe informatiste de bibliotheques univesitaires et specialisees) jest koncepcja wprowadzenia zintegrowanego systemu przetwarzania danych,
dostosowanego do potrzeb użytkowników konkretnej biblioteki. Jest to szczególnie
widoczne przy analizie wzorcowego zapisu danych katalogowych. W przeciwieństwie
do postaci opisu MONOCLE, opartego na koncepcji opisu bibliografcznego zawiera
jącego wszystkie dane o dokumencie, w systemie GIBUS zamieszczono jedynie te
dane, które uznano za niezbędne dla użytkownika przy identyfikacji dokumentu:
autor, tytuł, wydawca i rok wydania, oznaczenie serii lub tomów. Wprowadzenie
skróconego opisu katalogowego jako opisu podstawowego dla projektu autmatyzacji może znacznie ułatwić opracowywanie dużych zbiorów.
Twórcy systemu mając na względzie większą przydatność uproszczonego opisu
formalnego zaopatrzyli go w dane niezbędne dla wyszukiwania informacji. Zasto
sowano w tym celu symbole klasyfikacji dziesiętnej, która w projekcie GIBUS jest
językiem tego wyszukiwania. Autorzy projektu w zdecydowany sposób przeciwsta
wiają się bowiem tezaurusom tak powszechnie stosowanym przy automatyzacji w y
mienionego procesu8.
Dla uzupełnienia cyfrowych symboli klasyfikacji dziesiętnej system GIBUS prze
widuje tworzenie słownika terminów odpowiadających symbolom klasyfikacji dzie
siętnej.
Projekt formowania pytań przez użytkowników zakłada dwie możliwości:
1) Użytkownik formułuje pytania w języku symboli UKD powiązanych między sobą
operatorami logicznymi „i” , „albo” , „lub” . Jest to typ pytań prosty dla oprogramo
wania, ale złożony dla użytkownika, wymaga bowiem konwersji zapytań z języka
naturalnego na język symboli UKD.
2) Użytkownik formułuje pytania w języku naturalnym, są one następnie tłumaczo
ne na symbole UKD przy pomocy słownika terminów tworzonego jednocześnie z kla
syfikowaniem dokumentów. Oprogramowanie tego wariantu nie zostało jeszcze za
kończone.
Oprócz metod automatyzacji katalogowania i wyszukiwania inform acji GIBUS
przewiduje również komputeryzację czynności związanych z rejestracją i katalogo
waniem wydawnictw ciągłych. Dotychczas opracowane programy umożliwiają jedy
nie kontrolę bieżącego wpływu czasopism, a reklamacje trzeba jeszcze wykonywać
metodami tradycyjnymi.
W opiniach bibliotekarzy francuskich dotyczących korzyści ze stosowania kom
puterów podkreślona jest rola maszyny cyfrowej jako czynnika przyczyniającego
się do zmian w charakterze prac bibliotecznych.
8
Piszą bow iem : „T ou s les systfcmes documentaires utilises ou experim entes jusqu’S pre
sent ont etfe conęus pour des centres de documentation specialises dans un dom aine du savoir
qui peut parfois ćtre assez vaste mais qui ne va jamais, com m e dans les bibliotheques, jusqu’a
etre encyclopfedique” . P or. B o i s s e t , B e y s s a c : Une experience... s. 267.
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Koncepcję tę najlepiej wyraża chyba w swym artykule o Bibliotece w Luminy
G. Koest pisząc, że dzięki automatyzacji bibliotekarze uwolnieni od żmudnych prac
technicznych będą mogli poświęcić się pracom naukowym, głównie w zakresie ba
dań nad teorią wyszukiwania informacji, oraz badaniom nad użytkownikami bi
bliotek.
Maria Brykczyńska

ZAGADNIENIA STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ NA FORUM
MIĘDZYNARODOWYM
Potrzebę normalizacji statystyki bibliotecznej dla celów międzynarodowych uzna
wano w odpowiednich kołach już w wieku X IX . Zagadnieniem tym zajmował się
głównie Międzynarodowy Instytut Statystyczny. W 1926 roku utworzona została
z inicjatywy i w ramach Międzynarodowego Instytutu Współpracy Intelektualnej
i Międzynarodowego Instytutu Statystycznego mieszana komisja d/s statystyki inte
lektualnej pod przewodnictwem Lucien Marcha (Francja). Komisja ta opracowała
pierwszy konkretny program uwzględniający również tematykę biblioteczną. Krót
kie sprawozdanie z pracy tej komisji L. March składał m. in. na X V III sesji Między
narodowego Instytutu Statystycznego, która odbyła się w Warszawie w 1929 r.1
W tym samym roku zajmował się tą sprawą pierwszy w ramach IFLA Międzynaro
dowy Kongres Biblioteczny w Rzymie2. Próby te ograniczały się tylko do opraco
wania pewnych propozycji. Dopiero utworzenie (w r. 1950) w UNESCO służb sta
tystycznych umożliwiło rozpoczęcie na szeroką skalę prac w zakresie międzynaro
dowej statystyki bibliotecznej. Biuro Statystyczne UNESCO nawiązało kontakt z K o
misją Statystyczną IFLA. Kolejne dokumenty UNESCO zawierające materiały za
równo metodologiczne, jak też liczbowe dyskutowane były na posiedzeniach Komisji
Statystycznej w czasie kolejnych dorocznych sesji Rady Generalnej IFLA. Stwier
dzano istnienie ogromnych trudności w ustaleniu jednolitych zasad tej statystyki, ze
względu na duże rozbieżności w metodach obliczania danych, w klasyfikacji biblio
tek, w definicjach elementów statystycznych i w sposobie prezentacji materiału w
poszczególnych krajach. Pierwsze większe opracowanie3, przedstawione i przedysku
towane na 19 sesji Rady Generalnej IFLA w Wiedniu w 1953 r.4, zostało rozesłane
do stowarzyszeń członkowskich IFLA. W dalszym ciągu jednak porównywalność da
nych z różnych krajów była nieosiągalna, a międzynarodowe statystyki zawierały
wiele niejasności. Na przykład w jednym z zestawień UNESCO wiele osób szoko
wała pozycja dotycząca liczby bibliotek uniwersyteckich w poszczególnych krajach:
w Niemczech Zachodnich — 14, w Polsce — 55, na Węgrzech — 51. Nieporozumienie
to zastało wyjaśnione (zresztą dopiero w 1970 r.), gdy zmieniono nazwę kategorii
„biblioteki uniwersyteckie” na „biblioteki szkół wyższych”.
Od tego czasu UNESCO nie podejmuje prób przeanalizowania problemów me
todologicznych statystyki bibliotecznej. W następnych latach działalność UNESCO
w tym zakresie ogranicza się tylko do zbierania danych statystycznych w zakresie
1 L. M a r c h : Note sommaire signalant la suite donnee aux resolutions de 1’Institut
International de Statistique (Le Caire, Decem bre 1927) au sujet de la statistique intellectuelle.
Bulletin de 1’Institut de Statistique. T. 24, 2.
! G. L e y h : Die Grundlagen einer internationalen Bibliotheksstatistik. Atti del -primo
Congresso Mon&iale delle Biblioteche, 15-30 Juni 1929 Vol. 4 Roma 1932.
8
Existence et comparabilite des statistiques relatives aux bibliotheques. Paris UNESCO
1953 ST/R/13.
* E. E g g e r: Zur Frage einer internationalen Bibliotheksstatistik. Libri 1953/54 nr 4.
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bibliotek. Dane te są publikowane w wydawnictwie Faits et chiffres, a później w
roczniku statystycznym UNESCO5. Rozsyłane w tym celu do krajów członkowskich
formularze oraz instrukcje nadal zawierały nieprecyzyjne sformułowania. Również
zbierane w ten sposób dane statystyczne nie dawały jasnego obrazu funkcji i usług
bibliotek, nie mogły również służyć do porównań międzynarodowych.
Tymczasem Komisja Statystyczna IFLA nie przestaje nalegać na konieczność
metodologicznej dyskusji w zakresie statystyki bibliotecznej. Na wszystkich kolej
nych sesjach, w których z reguły uczestniczy przedstawiciel biura statystycznego
UNESCO p. M. Babić, szef oddziału statystyki kultury i informacji, sprawa ta jest
przedstawiana. W szczególności na posiedzeniu sesji Rady Generalnej IFLA w Lund
w 1960 r. delegacja polska w osobach Marii Czarnowskiej i Ireny Morsztynkiewiczowej stwierdza konieczność podjęcia prac w zakresie terminologii i metod statystyki
bibliotecznej. Wreszcie na sesji IFLA w Sofii w 1963 r. komisja formułuje wobec
przedstawiciela UNESCO dość kategoryczne postulaty dotyczące włączenia do pro
gramu prac UNESCO problematyki statystyki bibliotecznej.
Zdecydowana postawa IFLA znalazła wyraz w rezolucji powtórzonej oficjalnie
na sesji w Rzymie w 1964 r.6 Na kolejnej konferencji Międzynarodowej Organiza
cji Normalizacji w Budapeszcie Komisja ISO/TC46 podejmuje uchwałę w sprawie
włączenia się do prac Komisji Statystycznej IFLA w celu wspólnego przygotowania
projektu normalizacji w zakresie statystyki bibliotecznej. Kierownictwo połączonej
komisji IFLA/ISO obejmuje Amerykanin John C. Lorenz, późniejszy wicedyrektor
Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, zaś z ramienia ISO ściśle z nim współpracuje
Frank L. Schick, późniejszy dyrektor szkoły bibliotekarskiej przy Uniwersytecie
stanu Wisconsin w Milwaukee. Opracowane przez nich definicje terminów staty
stycznych zostały poddane pod dyskusję na posiedzeniu komisji statystycznej IFLA
w Helsinkach w 1965 r. W dyskusji tej uczestniczyła też delegacja polska w osobach
Heleny Więckowskiej, Czesława Kozioła i Ireny Morsztynkiewiczowej. W maju
1966 r. zebrała się w Hadze pod auspicjami UNESCO grupa robocza IFLA/ISO7,
która przez 5 dni dyskutowała nad opracowanym projektem i przedstawiła swoje
wnioski Radzie Generalnej IFLA w Hadze we wrześniu tegoż roku. Zatwierdzony
przez Radę wstępny projekt norm w zakresie statystyki bibliotecznej przedstawio
no UNESCO (listopad 1966 r.). Na kolejnej sesji IFLA w 1967 r. w Toronto powróco
no do dyskusji nad wzorem formularza, chociaż UNESCO rozesłała już do krajów
członkowskich formularz za r. 1966, uwzględniający większość postulatów komisji
IFLA/ISO8. Rozważano wówczas, jakie dane z zakresu działalności bibliotek powin
ny być gromadzone dla celów statystyki międzynarodowej, aby można było uzyskać
możliwie jasny i porównywalny obraz działalności bibliotek oraz które definicje po
jęć statystycznych powinny się znaleźć w instrukcjach. Kontrowersyjna była kwestia
obliczania zbiorów w metrach bieżących półek (zamiast, jak dotychczas, w wolum i
nach), zastanawiano się, czy zachować odwiedziny jako wskaźnik aktywności czytel
niczej i działalności bibliotek; czy nie należałoby przywrócić pozycji dotyczących
liczby wypożyczeń wszelkich typów, czy należy zachować szóstą kategorię bibliotek
„ważniejsze biblioteki uniwersalne o charakterze naukowym i ogólnonarodowym, nie
będące bibliotekami narodowymi” .
Rozpoczęcie żywszej działalności Komisji IFLA/ISO i UNESCO w zakresie sta
tystyki bibliotecznej zbiega się w czasie z zakończeniem prac nad normalizacją mię
5 Annuaire statistique UNESCO 1964.
• Actes du Conseil. Federation Internationale des Associations des Bijpliothecaires. 30e ses
sion. Rom e 1964.
1 Conference on library statistics 2rlt'~ 7*^ May 1966. The Hague ISO-IFLA 1966.
* Statistics on libraries 1966. Paris UNESCO 1967. St/3/67.
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dzynarodowej statystyki wydawniczej. Zalecenia w tej sprawie dla krajów człon
kowskich UNESCO uchwalone zostały na trzynastej sesji Konferencji Generalnej9.
W sprawozdaniu Komitetu Ekspertów Rządowych10 czytamy we wnioskach końco
wych: „In order to enlarge the usefulness of the work done by this committee and
to continue the efforts of statistical standardization in a closely related area within
the competence of UNESCO this committee recommends that the secretariat study
the possibility of standardizing library statistics and t h e i r c o o r d i n a t i o n with
statistics relating to book production and periodicals” . Wniosek ten po raz pierwszy
postawiony oficjalnie w UNESCO był wynikiem długoletnich dyskusji w łonie K o
misji Statystycznej IFLA nad koniecznością koordynowania statystyki bibliotecznej
i statystyki wydawniczej.
Tuż po zakończeniu sesji IFLA w Toronto, jeszcze w roku 1967 zbiera się po
nownie w Paryżu grupa robocza IFLA/ISO11 pod auspicjami UNESCO12.
Na posiedzeniu 34 sesji Rady Generalnej IFLA we Frankfurcie n/M w 1968 r.
zapoznano się ze stanem prac Komisji Statystycznej IFLA/ISO oraz z programem
prac w tym zakresie UNESCO. Komisja przybrała nazwę Komisji Statystyki i Norm.
Zastanawiano się nad formą prawną udziału przedstawicieli IFLA w pracach Spec
jalnego Komitetu Ekspertów Rządowych, który miał przygotować ostateczny tekst
projektu zalecenia w zakresie normalizacji statystyki bibliotecznej na szesnastą sesję
Konferencji Generalnej UNESCO. Podziękowano także UNESCO za wprowadzenie
stałej rubryki poświęconej statystyce bibliotecznej w czasopiśmie UNESCO Bulletin
for libraries13.
Niedługo potem UNESCO przygotowała i przedstawiła na 35 sesji Rady Central
nej IFLA w Kopenhadze (1969 r.) nowy projekt normalizacji międzynarodowej sta
tystyki bibliotecznej. Projekt ten miał już charakter dokumentu przeznaczonego do
dyskusji między państwami członkowskimi UNESCO14. Sprawa weszła zatem na tory
ściśle urzędowe. Dokument ten15- został przesłany w lipcu 1969 r. do rządów państw
członkowskich UNESCO, z prośbą o nadesłanie do grudnia tegoż roku uwag do
projektu.
Sprawa normalizacji statystyki bibliotecznej umieszczona została w porządku
obrad XVI sesji Generalnej UNESCO, której zwołanie zaplanowano na koniec
1970 r. UNESCO ustaliła, że ostateczny projekt zalecenia w tej sprawie przygoto
wany zostanie na tę sesję przez specjalnie powołany Komitet Ekspertów Rządowych.
Komitet Ekspertów Rządowych obradował w Paryżu w dniach od 19 do 28 ma
ja 1970 r. W obradach Komitetu uczestniczyli eksperci z 47 krajów członkowskich
s Recommendation concerning the international standardization o f statistics relating to
book production and patriodicals adqpted by the General Conference at its thirteenth session!
Paris 1964.
111
Draft recommendation concerning the international standardization o f statistics relating
to book production and periodicals. Paris UNESCO 1964 13C/PRG/11.
11
Na konferencji tej Polska nie była reprezentowana. Ograniczono się tylko do przestania
uwag opracowanych przez ówcześnie działającą Kom isję Statystyczną ZG SBP. Uwagi te po
służyły także przy opracowywaniu oficjaln ej opinii o projekcie zaleceń UNESCO w sprawie
normalizacji statystyki biblotecznej, przesłanej następnie do UNESCO przez Rząd PRL.
18 Wyniki obrad jak również sprawozdania z przebiegu prac grupy roboczej IFLA/ISO w y
dano w form ie odrębnej publikacji: The international standardization o f library statistics.
A progress report. London 1968 (toż w jęz. franc.). Rec.: I. M o r s z t y n k i e w i c z o w a ,
Roczn. B-ki Narodowe j R. 6:1970 s. 558-561.
,s Actes du Conseil General. Proceedings of the General Council. IFLA 34e session Frank
furt a/M 1968.
•* W rezolucji uchwalonej przez licznie zgromadzonych na sesji kopenhaskiej IFLA człon
ków K om isji Statystyki i Norm (50 osób) czytam y m. in.: „K om isja zaleca swym członkom
by: 1) zapoznali swe właściwe władze krajow e z celem zwołania K omitetu Ekspertów i treścią
odndśnego dokumentu oraz projektam i zawartymi w książce w ydanej przez IFLA w grudniu
1968 r.; 2) nalegali i działali w tym kierunku, b y przedstawiciele odnośnych krajów wzięli
udział w obradach Komitetu. Jednocześnie zaleca, by Biuro W ykonawcze IFLA przyjęło za
proszenie UNESCO do wysłania swoich przedstawicieli na obrady Komitetu w charakterze
obserwatorów.
Ic Normalisation internationale des statistiques relatives aux bibliothfeques. Rapport preliminaire. Paris UNESCO 1969. COM/MD/6.
*
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UNESCO16 oraz przedstawiciele IFLA, ISO, ISI (Międzynarodowy Instytut Staty
styczny), a także Światowej Organizacji Zdrowia, Ligi Państw Arabskich i W aty
kanu. Przedstawiciele organizacji międzynarodowych uczestniczyli w charakterze
obserwatorów — bez prawa głosowania. Obydwaj główni działacze Komisji Staty
styki i Norm IFLA/ISO J. C. Lorenz i F. L. Schick wystąpili teraz jako oficjalni
eksperci rządu USA. F. L. Schick wybrany został na przewodniczącego obrad Ko
mitetu Ekspertów. W dyskusji przedstawiciele Komisji Statystycznej IRLA zgłasza
li cenne uwagi i przyczynili się do bardziej wnikliwego traktowania przez zgroma
dzenie przedmiotu obrad.
Ogółem zgłoszono ponad 150 wniosków. Najbardziej ożywiona dyskusja toczyła
się wokół następujących zagadnień: 1) definicja biblioteki, 2) definicja bibliotek na
rodowych, 3) klasyfikacja bibliotek według typów oraz wielkoścfi zbiorów, 4) jed 
nostka obliczeniowa księgozbioru bibliotecznego (wolumen czy metr bieżący pó
łek), 5) pozycja: wydatki, 6) biblioteka jako jednostka obliczeniowa: jednostka admi
nistracyjna i punkt obsługi, 7) potrzeba obliczania odwiedzin. Łącznie przyjęto 52
wnioski, 45 odrzucono, a 47 wycofali sami autorzy wniosków. Kilka wniosków ode
słano (za zgodą autorów) do komisji redakcyjnej, której zadaniem było redakcyjne
opracowanie projektu przede wszystkim z punktu widzenia zgodności terminolo
gicznej w 4 obowiązujących językach międzynarodowych. Równocześnie przyjęto
wniosek o konieczności prowadzenia dalszych badań i studiów nad uściśleniem nie
których pojęć z zakresu statystyki bibliotecznej17.
• W listopadzie 1970 r. 16 sesja Konferencji Generalnej UNESO uchwaliła „Zale
cenie w sprawie międzynarodowej normalizacji statystyki bibliotecznej”18. Należy
oczekiwać, że uchwalone zalecenie przyczyni się do ujednolicenia statystyki biblio
tecznej co z kolei umożliwi szersze niż dotychczas wykorzystywanie wyników ba
dań statystycznych dotyczących działalności bibliotek w poszczególnych krajach oraz
dokonywanie porównań międzynarodowych, a także wykorzystywania tych danych
przy planowaniu rozwoju bibliotek.
Irena Morsztynkiewiczowa

ZALECENIE UNESCO W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEJ
NORMALIZACJI STATYSTYKI BIBLIOTECZNEJ
Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty
Nauki i Kultury na szesnastej sesji odbytej w Paryżu w dniach od 12 października
do 14 listopada 1970 roku:
zważywszy, iż na podstawie artykułu IV § 4 Aktu konstytucyjnego do zadań
Organizacji należy opracowywanie i uchwalanie dokumentów regulujących w skali
międzynarodowej sprawy należące do je j kompetencji;
zważywszy, iż artykuł VIII Aktu postanawia, że „wszystkie państwa członkow
skie składać będą Organizacji w formie ustalonej przez Konferencję Generalną
sprawozdania w sprawach ustawodawstwa, przepisów i statystyk, dotyczących swoich
“ Polskę reprezentowała Irena M orsztynkiewiczowa. P or.: I. M o r s z t y n k i e w i c z o w a: M iędzynarodowe zgromadzenie ekspertów w sprawie statystyki bibliotecznej. Bibliot.
R. 37:1970 nr 11/12 s. 349-353.
„
17 Report of the special com m ittee o f governm ental experts to exam ine the draft re
com mendation concerning the international standarization o f library statistics (UNESCO House
19-28 May 1970). Paris UNESCO 1970 (+ Annex).
18 Recom m endation concerning the international standardization o f library statistics adop
ted b y the General C onference at its sixteenth session. Paris 13 N ovem bre 1970. Paris. UNESCO
(1970). (Tyt. i tekst również w jęz. hiszp., franc, i ros.).
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instytucji i swojej działalności w dziedzinie oświaty, nauki li kultury, jak również
w sprawach realizacji zaleceń i konwencji, o których mowa w art. IV § 4 ,
w przekonaniu, że statystyka bibliotek daje podstawowe rozeznanie co do zna
czenia biblotek każdego typu i w ten sposób ułatwia planowanie rozwoju biblio
tek;
w przekonaniu, że jest rzeczą wysoce pożądaną, by władze poszczególnych kra
jów odpowiedzialne za gromadzenie i prezentowanie danych statystycznych doty
czących bibliotek kierowały się pewnymi ustalonymi normatywami w zakresie de
finicji, klasyfikacji i prezentowania danych w celu uzyskania większej porównywialności tych danych w skali międzynarodowej;
mając przed sobą jako punkt dwudziesty porządku dziennego Sesji wnioski
w sprawie międzynarodowej normalizacji statystyki bibliotecznej;
wobec tego, że na swojej piętnastej sesjli zdecydowała, iż na podstawie tych
wniosków powinien być opracowany międzynarodowy dokument w formie zalecenia
dla krajów członkowskich;
uchwala niniejsze zalecenie dnia 13 listopada 1970 roku:
Konferencja Generalna zaleca państwom członkowskim zastosowanie w spra
wach statystyki międzynarodowej poniższych wytycznych w zakresie definicji, kla
syfikacji i prezentowania danych statystycznych o bibliotekach w formie aktów
prawnych lub w innej formie w celu wprowadzenia na terenie objętym ich ju
rysdykcją norm i zasad sformułowanych w niniejszym zaleceniu.
Konferencja Generalna zaleca, by państwa członkowskie podały niniejsze za
lecenie do wiadomości władz i instytucji powołanych do gromadzenia i prezento
wania danych statystycznych dotyczących bibliotek.
Konferencja Generalna zaleca, by państwa członkowskie składały jej w termi
nach i w formie przez nią ustalonych, sprawozdania o krokach podjętych przez nie
w związku z niniejszym zaleceniem.
I. ZASIĘG I DEFINICJE

Zasięg
1. Statystyka stanowiąca przedmiot niniejszego zalecenia dotyczy bibliotek, które
znajdują się na terytorium danego kraju i których definicja podana jest poniżej
w paragrafie 2 (a).
D efinicje
2. Przy sporządzaniu statystyk stanowiących przedmiot niniejszego zalecenia po
winny być stosowane następujące definicje:
(a) Biblioteka: niezależnie od nazwy, zorganizowany zbiór drukowanych ksią
żek a czasopism albo innych materiałów graficznych lub audiowizualnych, obsługi
wany przez personel, który udostępnia użytkownikom i ułatwia wykorzystanie ma
teriałów potrzebnych im do celów informacji, pracy naukowej, kształcenia lub re
kreacji.
(b) (i) Jednostka administracyjna: każda samodzielna biblioteka lub zespół bi
bliotek, które mają jednego dyrektora lub jedną administrację.
(ii) Punkt obsługi: każda biblioteka obsługująca użytkowników w odrębnym
lokalu, niezależnie 'od tego, czy jest ona biblioteką samodzielną, czy też jest
częścią zespołu bibliotek stanowiących jednostkę administracyjną. Za punkt
obsługi uważane są biblioteki samodzielne, biblioteki centralne i filie bi
blioteczne (zarówno stałe, jak i ruchome: bibliobusy, biblioteki-statki, bi
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blioteki-wagony), pod warunkiem, że prowadzi się tam bezpośrednią obsłu
gę czytelników. Przystanki bibliobusów nie są liczone jako punkty obsługi.
(c) Zbiory: wszelkie materiały biblioteczne gromadzone przez bibliotekę dla jej
użytkowników.
(d) Przybytki roczne: wszelkie materiały, które zostały wprowadzone do zbio
rów w ciągu roku i nabyte w drodze kupna, darów, wymiany lub w inny sposób.
(e) Termin drukowane obejmuje wszystkie sposoby reprodukowania, niezależ
nie od ich rodzaju, z wyłączeniem mikrokopiowania.
(f) Czasopismo: zeszyt wydawnictwa ciągłego wydawanego pod wspólnym ty
tułem w regularnych lub nieregularnych odstępach czasu bez przewidywanego za
kończenia i z kolejną numeracją lub kolejnym datowaniem. Definicja powyższa
obejmuje również ga'zety oraz wydawnictwa ukazujące się raz w roku lub rzadziej.
(g) Tytuł: termin używany do określenia publikacji drukowanej, stanowiącej od
rębną całość, niezależnie od tego czy jest ona w jednym tomie czy w kilku.
(h) Wolumen: jednostka fizyczna jakiejkolwiek pracy drukowanej lub rękopiś
miennej, zawarta w jednej oprawie lub teczce.
(i) Użytkownik biblioteki: osoba korzystająca z usług biblioteki.
(j) Czytelnik zarejestrowany: osoba zarejestrowana w bibliotece w celu w ypo
życzania z jej księgozbioru materiałów do użytku poza biblioteką.
(k) Wydatki bieżące: wydatki poniesione w związku z bieżącą działalnością b i
blioteki. Z ogólnej kwoty wyróżnia się wydatki poniesione na:
(li) płace personelu: ogólna kwota wydatków na uposażenia, dodatki i inne
świadczenia;
(ii) uzupełnianie zbiorów: ogólna kwota wydatków związanych z nabywa
niem materiałów bibliotecznych (druki, rękopisy, materiały audiowizualne).
(1) Wydatki inwestycyjne: wydatki związane z nabywaniem lub powiększaniem
dóbr inwestycyjnych, tj. terenów pod budowę, nowych i dodatkowych budynków
i urządzeń (w tym księgozbiór początkowy i umeblowanie nowych lub powiększa
nych budynków). Rozróżnia się tu:
(i) Wydatki na teren pod budowę oraz jego powiększanie, a także nowe i po
większane budynki:
(ii) inne wydatki inwestycyjne.
(m) Bibliotekarze zawodowi: wszystkie osoby zatrudnione w bibliotekach posia
dające przygotowanie ogólne w zakresie bibliotekarstwa lub w zakresie informacji
naukowej. Przygotowanie to może polegać na formalnych, studiach lub na długo
trwałej praktyce bibliotecznej pod odpowiednim kierownictwem.
II. KLASYFIK ACJA BIBLIOTEK

3. Każda biblioteka, do której stosuje się definicja sformułowana powyżej w pa
ragrafie 2 (a), powinna być sklasyfikowana według następujących grup. i podgrup:
(a)
Biblioteki narodowe: biblioteki, które, niezależnie od swojej nazwy, są od
powiedzialne za gromadzenie i przechowywanie wszystkich publikacji wydanych
w kraju i otrzymujące z tego tytułu egzemplarz obowiązkowy, na podstawie usta
w y lub innych porozumień. Mogą one również sprawować niektóre z następujących
funkcji: opracowywać bieżącą bibliografię narodową; gromadzić i uaktualniać stale
szeroki i reprezentatywny zbiór piśmiennictwa zagranicznego, w tym wydawnictwa
o danym kraju; działać jako centralny ogólnokrajowy ośrodek inform acji bibliogra
ficznej, sporządzać katalogi centralne; publikować bibliografię retrospektywną. Bi
blioteki, które zwą się „narodowymi” , lecz których działalność nie odpowiada po
wyższej definicji, nie powinny być zaliczane do grupy bibliotek narodowych.
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(b) Biblioteki szkół wyższych: biblioteki, które w pierwszym rzędzie obsługują
studentów i wykładowców w uniwersytetach i w innych szkołach wyższych. Mogą
one również udostępniać swoje zbiory szerszej publiczności. Rozróżnia się:
(i)'biblioteki główne lub centralne uniwersytetu, albo zespół bibliotek, któ
re mogą być rozmieszczone oddzielnie ale mają jednego i tego samego
dyrektora;
(ii) biblioteki instytutów lub wydziałów uniwersytetu, które nie podlegają
administracyjnie ani nie są kierowane przez bibliotekę uniwersytecką głów
ną lub centralną;
(iii) biblioteki szkół wyższych nie związanych z uniwersytetem.
(c) Inne ważniejsze biblioteki uniwersalne: biblioteki uniwersalne o charakte
rze naukowym, które nSe są ani bibliotekami szkół wyższych ani bibliotekami na
rodowymi, choć mogą spełniać funkcje bibliotek narodowych dla określonego re
gionu.
(d) Biblioteki szkolne: biblioteki szkół podstawowych i średnich, które obsługu
ją przede wszystkim uczniów i nauczycieli tych szkół, nawet jeżeli może z nich ko
rzystać szersza publiczność. Wyodrębnione księgozbiory do użytku kilku klas w tej
samej szkole powinny być traktowane jako jedna biblioteka, liczona jako jednostka
administracyjna i jako punkt obsługi.
(e) Biblioteki specjalne: biblioteki utrzymywane przez stowarzyszenia, urzędy
państwowe, parlament, instytuty naukowe (z wyłączeniem instytutów uniwersytec
kich), towarzystwa naukowe, związki zawodowe, muzea, firmy przemysłowe i han
dlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, izby handlowe itd., lub inne zorganizowane
grupy, przy czym większa część ich zbiorów reprezentuje określoną dziedzinę nauki
lub temat, np. nauki przyrodnicze, nauki społeczne, rolnictwo, chemia, medycyna,
ekonomia, nauki techniczne, historia prawa. Występują tu następujące rozróżnienia:
(i) Biblioteki, które gromadzą i udostępniają zbiory każdemu kto ich po
trzebuje, oraz
(ii) biblioteki, których zbiory i działalność przeznaczone są przede wszyst
kim dla zaspokajania potrzeb informacyjnych swoich głównych użytkow
ników, nawet w przypadku, gdy zaspokajają potrzeby informacyjne specja
listów spoza grupy głównie do tych usług uprawnionej.
(f) Biblioteki publiczne (albo powszechne): biblioteki, które obsługują mieszkań
ców danej miejscowości lub regionu, bezpłatnie lub za symboliczną opłatą. Mogą
one obsługiwać wszystkich mieszkańców lub tylko specjalne kategorie użytkowni
ków, jak np. dzieci, wojskowych, pacjentów w szpitalach, więźniów, robotników
i urzędników. Rozróżnić tu należy:
(i) Biblioteki publiczne w ścisłym znaczeniu tego słowa, tj. biblioteki utrzy
mywane całkowicie lub częściowo przez władze publiczne (biblioteki m iej
skie lub regionalne); oraz
(ii) Biblioteki finansowane ze źródeł prywatnych.
4. Każda biblioteka może figurować tylko w jednej z wymienionych w § 3 kate
gorii, zgodnie z jej funkcją podstawową.
5. Biblioteki szkolne i publiczne traktowane jako „jednostki administracyjne” po
winny poza tym być klasyfikowane ze względu na wielkość swoich zbiorów według
następujących grup (wyłącznie w zakresie dokumentów drukowanych i rękopisów):
(a) Biblioteki publiczne:
(i) do 2 000 woluminów;
(ii) od 2 001 do 5 000 woluminów;
(iii) od 5 001 do 10 000 woluminów;
(iv) ponad 10 000 woluminów.
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(b) Biblioteki szkolne:
(i) do 2 000 woluminów;
(ii) od 2 001 do 5 000 woluminów;
(iii) ponad 5 000 woluminów.
III. PREZENTACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH

6. Statystyka będąca przedmiotem niniejszego zalecenia powinna być zestawiana re
gularnie co trzy lata. Podawane liczby powinny być przedstawiane zgodnie z usta
leniami wyszczególnionymi w §§ 2-5. Ewentualne różnice w dziedzinie definicji
i klasyfikacji pom iędzy' ustaleniami niniejszego zalecenia a ustaleniami przyjętymi
w danym kraju powinny być zaznaczane.
7. Statystyka bibliotek, jeśli nie ustalono inaczej, powinna obejmować niżej w y 
mienione dane. Dane z określonego okresu powinny dotyczyć konkretnego roku,
nie zaś całego okresu pomiędzy dwoma kolejnymi badaniami.
(a) Liczba bibliotek
(i) Jednostki administracyjne;
(ii) Punkty obsługi: stałe, ruchome.
(b) Ludność obsługiwana
(i) Przez biblioteki publiczne według definicji § 3 (f) (i), tj. ogólna liczba
mieszkańców miejscowości obsługiwanych przez biblioteki publiczne;
(ii) Przez biblioteki szkolne, tj. ogólna liczba uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych i średnich obsługiwanych przez biblioteki szkolne;
(iii) Przez biblioteki szkół wyższych, tj. ogólna liczba studentów i persone
lu nauczającego uprawnionych do korzystanlia z usług bibliotek w uniwer
sytetach i innych szkołach wyższych.
(c) Zbiory
Informacje dotyczące zbiorów bibliotecznych powinny obejmować tylko następują
ce dokumenty udostępniane użytkownikom (w tym również dokumenty wypożyczo
ne poza obręb biblioteki):
(i) K sią ż k i i czasopiisma liczone w metrach bieżących półek i w wolumi
nach;
(ii) Rękopisy liczone w metrach bieżących półek i w woluminach;
(iii) Mikrokopie książek, czasopism i rękopisów:
(a) mikrofilmy liczone w szpulach;
(b) inne mikrofilmy liczone w jednostkach fizycznych.
(d) Przybytki
Liczby dotyczące uzupełniania zbiorów powinny obejmować jedynie następujące
dokumenty:
(i) Książki liczone w tytułach i w woluminach;
(ii) Rękopisy liczone w jednostkach inwentarzowych;
(iii) Mikrokopie książek, czasopism i rękopisów:
(a) mikrofilmy liczone w szpulach;
(b) inne mikrokopie liczone w jednostkach fizycznych.
(e) Liczba tytułów czasopism bieżących tj. liczba tytułów otrzymywanych przez
bibliotekę w ciągu roku.
(f) Liczba czytelników zarejestrowanych: powinny być liczone tylko te osoby,
które są zarejestrowane w danym roku. Statystyka ta nie powinna być prowadzona
dla bibliotek specjalnych.
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(g) Liczba dokumentów wypożyczonych poza obręb biblioteki oraz dostarczo
nych kopii użytkownikowi zamiast wypożyczenia dokumentu.
(i) Książki, czasopisma i rękopisy wypożyczone liczy się w woluminach;
(ii) Kopie dostarczone zamiast wypożyczenia oryginalnych materiałów li
czy się w woluminach pozycji skopiowanych.
(h) Wypożyczenia międzybiblioteczne krajowe: powinny być liczone tylko w y
pożyczenia pomiędzy jednostkami administracyjnymi.
■»
Jednostki wypożyczone:
(i) Książki, czasopisma i rękopisy liczy się w woluminach;
(ii) Kopie dostarczone zamiast oryginalnych materiałów liczy się w wolu
minach pozycji skopiowanych.
(i) Wypożyczenia biblioteczne międzynarodowe
(a) Dokumenty wypożyczone do innych krajów
(i) Książki, czasopisma i rękopisy liczy się w woluminach;
(ii) Kopie dostarczone zamiast oryginalnych materiałów liczy się w w o
luminach pozycji skopiowanych.
(b) Dokumenty wypożyczone z innych krajów
(i) Ksiiążki, czasopisma i rękopisy liczy się w woluminach;
(ii) Kopie otrzymane zamiast oryginalnych materiałów liczy się w wo
luminach pozycji skopiowanych.
(j) Fotokopie i inne kopie
Kopie wykonane przez biblioteki dla swoich użytkowników (z wyjątkiem tych kopii,
które są wykonywane przez maszyny reprograficzne zainstalowane w bibliotece
i działające automatycznie przez wrzucenie monety), a także te, które są udostęp
niane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamiast oryginalnych materiałów,
powinny być liczone jak następuje:
(i) kopie papierowe w arkuszach;
(ii) mikrofilmy w klatkach;
(iii) mikrofiszki w jednostkach fizycznych.
(k) Wydatki bieżące ^
(i) Ogółem;
(ii) Płace personelu;
(iii) Uzupełnianie zbiorów.
(1) Nakłady inwestycyjne
(i) Ogółem;
(ii) Teren pod budowę i budynki;
(iii) Inne.
(m) Pracownicy biblioteki
(i) Ogólna liczba pracowników:
— pełnozatrudnionych,
— niepełnozatrudnionych, w przeliczeniu na pełne etaty.
(ii) Zawodowi bibliotekarze posiadający dyplom oficjalny ukończenia stu
diów bibliotekarskich:
— pełnozatrudnieni,
— niepełnozatrudnieni, w przeliczeniu na pełne etaty.
(iii) Zawodowi bibliotekarze, którzy mają przygotowanie w formie długiej
praktyki bibliotecznej pod odpowiednim kierownictwem:
— pełnozatrudnieni,
— niepełnozatrudnieni, w przeliczeniu na pełne etaty.
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Tekst powyższy jest autentycznym tekstem zalecenia uchwalonego we właściwym
trybie przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw
Oświaty, Nauki i Kultury na szesnastej sesji, która odbyła się w Paryżu i która zo
stała zakończona dnia czternastego listopada 1970 r.
Co stwierdzają swoimi podpisami złożonymi w dniu siedemnastego listopada 1970 r.
z tekstu angielskiego przetłumaczyła:
Irena Morsztynhie-wiczowa

Przewodniczący Konferencji Generalnej
A m i o D e l r 0 r o M a in i

Dyrekor Generalny
Rene Maheu

PRACE DOKUMENTACYJNE DOTYCZĄCE
POLSKICH TOW ARZYSTW NAUKOWYCH
Biblioteka PAN w Warszawie, specjalizująca slię w zakresie szeroko rozumia
nego naukoznawstwa, włącznie z historią nauki, zainicjowała w roku 1968 prace
nad przygotowaniem Słownika historycznego (encyklopedii) polskich towarzystw
naukowych.
Zalążkiem tej pracy stała się prowadzona w Bibliotece od 1966 r. kartoteka do
kumentacyjna polskich towarzystw naukowych.
Projekt opracowania Słownika został poparty przez Zakład Historii Nauki
i Techniki PAN oraz przez Radę Towarzystw Naukowych i Upowszechniania Nauki
PAN, a władze Akademii zapewniły możliwość opublikowania pracy.
Początkowo projektowano objęcie Słownikiem towarzystw działających od X V w.
(od założenia w Krakowie Sodalitas Litteraria Vistulana 1488-1490) do 1939 r., póź
niej jednak postanowiono uwzględnić również towarzystwa działające aktualnie.
Ustalono, że projektowana publikacja będzie obejmować towarzystwa naukowe
ogólne, specjalistyczne oraz popularnonaukowe, a ewentualnie także i oświatowe,
działające w historycznych granicach Polski oraz poza je j granicami. Opisy poszcze
gólnych towarzystw będą się składać z trzech części: pierwsza obejmie informacje
dotyczące nazwy, daty założenia, okresu działalności, siedziby i zakresu działalności
towarzystwa; druga — krótki szkic historyczny oraz charakterystykę działalności to
warzystwa; trzecia — wykaz publikacji i materiałów archiwalnych dotyczących da
nego towarzystwa1.
W roku 1969 utworzone zostały kilkuosobowe zespoły w samodzielnych biblio
tekach PAN (w Gdańsku, Kórniku, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu), które miały
zająć się opracowaniem towarzystw w poszczególnych rejonach kraju. Biblioteka
PAN w Warszawie, która organizuje i koordynuje całość pracy, przekazała zespo
łom materiały ze swojej kartoteki dokumentacyjnej (materiały te wymagały uzupeł
nienia).
13 X II 1969 r. odbyło się w Bibliotece Warszawskiej zebranie zespołów z udzia
łem przedstawiciela Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN. Na zebraniu om ówio
no problemy merytoryczne i organizacyjne; dyskutowano nad opracowanym przez
1 Podobne źródło inform acji o towarzystwach naukowych w W. Brytanii stanowi zapo
czątkowane w 1884 r. w ydaw nictw o Yearbook o f Scientific Learned Societies o f Great Britain
and Ireland — ukazujące się pod tym tytułem od 1939 r., od 1945 r. kontynuowane pod nazwą
Scientific and Learned Societies o f Great Britain. W 1964 r. ukazało się w yd. 61 tej publikacji.
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Bibliotekę PAN w Warszawie projektem instrukcji dotyczącej sposobu opracowania
Słownika; podnoszono takie sprawy, jak system poszukiwania i kompletowania ma
teriałów, szczegóły współpracy pomiędzy zespołami i in. Podkreślono wagę przed
sięwzięcia z punktu widzenia regionu obejmującego Ziemie Zachodnie i Północne:
opracowanie towarzystw, które działały na tych terenach naszego kraju ma znacze
nie szczególne. W dyskusji zastanawiano się też, czy Słownik powinien objąć towa
rzystwa Polaków-emigrantów w Stanach Zjednoczonych i Brazylii; był także pro
jekt opracowania wszelkich towarzystw polskich istniejących na terytoriach państw
zaborczych. Sprawy te postanowiono odłożyć do późniejszej decyzji. Na zebraniu
został ustalony zasięg terytorialny poszczególnych zespołów.
Gotowość współpracy nad Słownikiem zgłosliło również Archiwum PAN. Udzie
li ono pomocy przy weryfikacji i uzupełnieniu wykazu materiałów archiwalnych
dokumentujących działalność towarzystw.
W związku z rozszerzeniem zasięgu monografii na towarzystwa działające w
Polsce Ludowej postanowiono zaprosić do współpracy istniejące obecnie towarzy
stwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne. Biblioteka PAN w Warszawie
zwróciła się w tej sprawie do 137 towarzystw naukowych i 20 stowarzyszeń nauko
wo-technicznych (po wstępnym porozumieniu z Zarządem Głównym Naczelnej Orga
nizacji Technicznej). Odpowiedzii pozytywne otrzymano ze 113 towarzystw (82%)
i wszystkich stowarzyszeń naukowo-technicznych. Do końca 1971 r. opracowane ha
sła nadesłały 84 towarzystwa naukowe (61%) i 12 stowarzyszeń naukowo-technicz
nych (60%).
Publikacja Słownika ma rozpocząć się w 1973 r. od wydania 1. tomu, który ob ej
muje towarzystwa naukowe ogólne działające aktualnie. Całość wydawnictwa skła
dać się będzie z 4-5 tomów (80-100 ark. wyd.).
Przygotowując tom 1. będzie się zbierać równocześnie materiały do dalszych
tomów. Biblioteka PAN w Warszawie zwróci się do towarzystw i instytucji nauko
wych oraz osób prywatnych z propozycją opracowania poszczególnych towarzystw,
których pełny spis zostanie rozesłany do wszystkich zainteresowanych. W ten spo
sób będzie można zapewnić przygotowywanej publikacja cennych i kompetentnych
współpracowników, co nie tylko przyśpieszy przygotowanie Słownika, ale także za
gwarantuje odpowiedni poziom naukowy2.
J.W.
1 Inform acje o poszczególnych etapach pracy nad Słownikiem
w Kwart. Hist. Nauki 1969 nr 2 s. 430-431 i 1970 nr 2 s. 449-450.
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SESJA RADY NACZELNEJ IFLA W KOPENHADZE W 1969 R.Miejscem obrad 35 Sesji Rady Naczelnej IFLA w dniach 24-30 sierpnia 1969 r.
była stolica Danii, Kopenhaga.
W obradach wzięło udział 467 delegatów i obserwatorów z 38 krajów, a wtięc
więcej niż w poprzedniej Sesji we Frankfurcie nad Menem (406 delegatów z 33 kra
jów). Najliczniejsze delegacje przybyły, jak zwykle z USA (58 osób). Wielkiej Bry
tanii (47), Niemieckiej Republiki Federalnej (37), ZSRR (24), Kanady (21) i Fran
cja (20). Delegacja duńska liczyła 34 osoby.
Z krajów socjalistycznych poza ZSRR, Czechosłowacja reprezentowana była
przez 12, Niemiecka Republika Demokratyczna przez 9, Węgry przez 8 ,'Jugosławia
przez 7, Polska przez 5, Rumunia przez 4, Bułgaria przez 2 delegatów.
W skład delegacji polskiej wchodzili: Jadwiga Kołodziejska, przewodnicząca Re
feratu Spraw Zagranicznych SBP, Witold Stankiewicz, dyrektor Biblioteki Narodo
wej, Jerzy Wierzbicki, sekretarz Komisji Budownictwa Bibliotecznego IFLA, Irena
Morsztynkiewiczowa, emerytowany dyrektor Biblioteki Głównego Urzędu Statystycz
nego i Jan Baumgart; dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Większa niż w poprzednich
Sesjach liczba reprezentantów Polski umożliwiła lepsze rozplanowanie uczestnictwa
w posiedzeniach poszczególnych sekcji i komisji.
Obrady Sesji toczyły się w nowym, z roku 1967, przestronnym budynku
(12 000 m2 powierzchni) — Duńskiej Szkoły Bibliotekarskiej (Danmarks Biblioteksskole), w której studiuje ogółem 1000 studentów. Piękne, obszerne sale wykładowe
(audytorium maximum liczy 600 miejsc, inne po 100-250) oraz mniejsze pracownie
pozwoliły na pomieszczenie obrad plenarnych oraz obrad poszczególnych sekcji i ko
misji.
Organizatorem Sesji, zarazem gospodarzem, był rektor Szkoły Bibliotekarskiej
prof, dr Preben Kirkegaard, długoletni skarbnik IFLA, współredaktor czasopisma
Libri. W prace organizacyjne włączyli się i inni bibliotekarze duńscy. Tłumaczenia
referatów i głosów w dyskusji podjęli się bibliotekarze z różnych krąjów, podobnie
jak to miało miejsce na poprzedniej Sesji we Frankfurcie nad Menem.
W uroczystości otwarcia pierwszego posiedzenia plenarnego w dniu 25 sierp
nia 1969 r. wziął udział duński minister kultury K. Helveg-Petersen. Powitał ser
decznie przybyłych reprezentantów różnych krajów, wskazał na obserwowaną w
świecie eksplozję informacji naukowej, wymagającej technicznego wyposażenia oraz
na biblioteki jako najpoważniejsze i najbogatsze źródła informacji.
W imieniu Duńskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (Danmarks Biblioteksforening) powitał zebranych przewodniczący organizacji R. Lysholt-Hansen.
Przemówienie inauguracyjne wygłosił Frank Francis, przewodniczący IFLA.
Dał on wyraz zadowoleniu z ustabilizowania się pozycji Federacji Stowarzyszeń Bi
bliotekarzy oraz podkreślił daleko posuniętą sprawność w pracach międzynarodo
wych w ramach sekcji i komisji. Wskazał na problemy czekające rozwiązania w tech
nice bibliotekarskiej. Zwrócił uwagę na potrzebę udzielenia pomocy bibliotekom
w krajach rozwijających się. Mówił także o kształceniu bibliotekarzy.
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Sprawozdanie z działalności Rady Naczelnej, z pracy organizacyjnej i gospo
darczej, z prac poszczególnych sekcji i komisji, ze stanu współpracy z UNESCO oraz
z działalności wydawniczej IFLA złożył sekretarz generalny Anthony Thompson
(Londyn). Sprawozdanie finansowe, z pomyślnym bilansem, przedstawił skarbnik
P. Kirkegaard (Kopenhaga). W imieniu UNESCO, jej Departamentu Dokumentacji,
Bibliotek i Archiwów, sprawozdanie złożył C. V. Penna. W imieniu FID przemó
wienie powitalne wygłosił sekretarz generalny tej organizacji F. A. Sviridov.
35 Sesja Rady Naczelnej IFLA obradowała pod hasłem L i b r a r y e d u c a 
tions a nd r e s e a r c h in l i b r a r i a n s h i p .
Na zebraniu plenarnym podstawowe referaty na temat kształcenia zawodowe
go i badań naukowych w zakresie bibliotekarstwa wygłosili: Jack Dalton — dziekan
i profesor School of Library Service Columbia University w Nowym Yorku,
V. V. Serov — kierownik Głównego Inspektoratu Bibliotek w Ministerstwie Kul
tury ZSRR oraz Frank N. Hogg — rektor College o f Librarianship w Aberystwyth
w Wielkiej Brytanii. (Teksty referatów zob. Libri Vol. 19:1969 nr 3 s. 157-203).
J. Dalton mówił o tym, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w
kształceniu bibliotekarzy coraz większą uwagę zwraca się na automatyzację. Przed
mioty nauki o dokumentacji i informacji znalazły w programach kształcenia pełne
prawo obywatelstwa. Zaistniała też potrzeba powoływania na wykładowców różnych
specjalistów. Poruszył nadto zagadnienia związane z bibliotekoznawstwem, bibliote
kami specjalnymi oraz z ośrodkami informacji.
V. V. Serov zobrazował bibliotekoznawstwo radzieckie jako ściśle związane
z problemami społecznymi, politycznymi i kulturalnymi państwa. Podkreślił głów
ne problemy występujące w badaniach naukowych, rolę bibliotek, zagadnienia czy
telnictwa, informacji, mechanizacji i automatyzacji w pracy bibliotekarskiej. Zw ró
cił uwagę na fakt utworzenia w Bibliotece im. Lenina w 1967 r. jednostki organiza
cyjnej naukowo-badawczej. Omówił program kształcenia w instytutach, obejmują
cy nauki społeczne, naukoznawstwo, bibliotekoznawstwo, bibliografię i informację.
Przy omawianiu tego zagadnienia część swych uwag poświęcił różnym typom bi
bliotek specjalnych.
Z referatu F. N. Hogga wynikało, że w Wielkiej Brytanii zwycięża tendencja
pełnego kształcenia zawodowego. Library Association zwraca większą uwagę na
programy oraz na wyposażenie i urządzenia szkół bibliotekarskich. Studia obejmują
bibliotekoznawstwo, czytelnictwo, informację naukową, budownictwo biblioteczne,
zagadnienia organizacyjne i administracyjne biblioteki, metody pracy, literaturę, ję 
zyki.
Wszystkie trzy referaty były doskonałym przeglądem i obrazem aktualnego sta
nu kształcenia zawodowego oraz pracy naukowo-badawczej w Stanach Zjednoczo
nych, Związku Radzieckim i w Wielkiej Brytanii.
Zainteresowanie budziło samo pojęcie nauki o książce i właśnie na Sesji w K o
penhadze doszło do utworzenia nowej Komisji dla spraw związanych z nauką
o książce.
Zagadnienie kształcenia zawodowego bibliotekarzy poruszali również inni refe
renci, którzy wystąpili na posiedzeniach sekcji i komisji albo przedstawili swoje re
feraty.
Do ciekawych należało wystąpienie M. Hayesa, profesora Graduate School of
Library Service University of California z Los Angeles, który w referacie pt. Infor
mation science in librarianship wyszedł z założenia, że jeśli biblioteki mają urzą
dzenia techniczne, bibliotekarze muszą je poznać. Podkreślił rolę bibliotek jako
ośrodków informacji i przedstawił program kształcenia bibliotekarzy uwzględnia-
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jący naukę o informacji. Podał próbę rozwiązania zagadnienia przez opracowanie
programów dla trzech kursów na różnych poziomach.
Referat P. Hovard-Williamsa, dyrektora Szkoły Bibliotekarskiej w Belfaście
(Wielka Brytania), dotyczył kształcenia zawodowego pracowników dla bibliotek na
rodowych i uniwersyteckich, natomiast refrat P. Gastfera z Instytutu Kultury
w Moskwie — kształcenia pracowników dla bibliotek specjalnych.
Zagadnieniem kształcenia zajmowali się również delegaci: z Czechosłowacji —
Josef Boldis, Jan Irmler i Josef Vinarek, z Niemieckiej Republiki Demokratycznej
— Werner Dube, z P olsk i.— Jadwiga Kołodziejska (o Instytucie Książki i Czytel
nictwa Biblioteki Narodowej) oraz Jan Baumgart (o międzywydziałowych i pody
plomowych studiach bibliotekoznawstwa na uniwersytetach w Polsce).
Ze względu na tematykę Sesji, obrady Komisji Kształcenia Zawodowego cieszy
ły się dużą frekwencją i żywym zainteresowaniem. Obradom przewodniczył J. P eriam Danton, profesor Szkoły Bibliotekarskiej Uniwersytetu Kalifornijskiego w Ber
keley. Na pierwszym posiedzeniu dał Oin wyraz swemu zadowoleniu z faktu zainte
resowania problematyką kształcenia zawodowego, w dyskusji ustosunkowano się do
trzech referatów podstawowych, wygłoszonych przez Daltona, Serova i Hogga. Zw ró
cono uwagę na zagadnienie badań naukowo-badawczych dotyczących kształcenia za
wodowego.
W czasie drugiego posiedzenia zajęto się innymi referatami. Propozycja Guy
Marco, dziekana Szkoły Bibliotekarskiej Kent State University (Ohio-USA), doty
cząca utworzenia międzynarodowej szkoły dla bibliotekarzy krajów rozwijających
się została uznana za dyskusyjną. Frank L. Schick (Milwaukee) przygotował referat
na temat Library education statistics: an international problem seeking solutions.
W ramach obrad Sekcji Bibliotek Narodowych K. W. Humphreys, dyrektor Bi
blioteki Uniwersyteckiej w Birmingham (Wielka Brytania) podał wyniki ankiety
przeprowadzonej w różnych krajach dotyczącej przyjęcia względnie trudności wystę
pujących w przyjęciu projektu zwanego MARC Shared Cataloging Library of Con
gress, który referowano już we Frankfurcie nad Menem w 1968 r. W tym zakresie
przeprowadzana jest przez niektóre biblioteki angielskie wymiana taśm magnetycz
nych dla celów katalogowania i katalogów centralnych. Pozostałe kraje europejskie, \
przede wszystkim Niemiecka Republiko Federalna, rozważają sprawę praktycznego
nawiązania współpracy z Biblioteką w Waszyngtonie.
Na posiedzeniu Podsekcji Bibliotek Uniwersyteckich K. W. Humphreys zapoznał
uczestników z powstaniem i rozwojem nowych bibliotek uniwersyteckich w szere
gu krajów. Biblioteka główna uniwersytetu stała się centrum administracyjnym
i metodycznym, zajmującym się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów dla całego
uniwersytetu. Wszystkie nowopowstałe biblioteki uniwersyteckie posiadają oddziały
inform acji naukowej. Specjalnym problemem, którym również zajął się referent
było zagadnienie „norm” stosowanych w bibliotekach uniwersyteckich różnych kra
jów. Poruszone sprawy były przedmiotem dyskusji, w wyniku której przyjęto kilka
rezolucji.
Obrady Sekcji Bibliotek Narodowych i Uniwersyteckich zakończyły się wyborem
nowego przewodniczącego; został nim Cornelis Reedijk — dyrektor Biblioteki Uni
wersyteckiej w Hadze oraz sekretarza, którym został W. R. Koops — dyrektor B i
blioteki Uniwersyteckiej w Groningen (Holandia).
Sekcja Bibliotek Publicznych obradowała pod przewodnictwem Eryka Allerslev
Jensena — dyrektora Inspektoratu dla Bibliotek Publicznych w Kopenhadze. Przed
miotem obrad były sprawy strukturalne dyskutowane już na poprzedniej Sesji.
Przedstawiono ponadto referaty dotyczące szeregu tematów: zastosowania film ów
w bibliotekach publicznych (E. Greenaway z Filadelfii i W. Sloan z Nowego Jorku),
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norm wielkości zbiorów (D. Hasiem z Londynu i H. Siiberkriib z Bielefeld), norm
w bibliotekach publicznych krajów socjalistycznych (Rudolf Małek — dyrektor Bi
blioteki Miejskiej w Pradze).
R. Małek przedstawił informacje dotyczące statystyki bibliotecznej i norm w
krajach socjalistycznych, na podstawie danych z ostatnich 5 lat. Na posiedzeniu ro
boczym w Budapeszcie w r. 1964 ustalono wykorzystanie wszelkich możliwych liczb
i norm, opracowanie zasad dla ujednolicenia statystyki bibliotecznej oraz wprowa
dzenie zalecenia stosowania właściwych norm 'liczbowych. Ze względu na trudności
występujące w ujednoliceniu postanowiono ograniczyć się do spraw najbardziej ty
powych. Z badań wynika, że przeciętna liczba tomów przypadających na mieszkań
ca wynosi: dla Bułgarii 1,9, Czechosłowacji 2, Niemieckiej Republiki Demokratycz
nej 0,94, Polski 1,33, Węgier 1,23. Przeciętna liczba tomów kształtuje się: dla Buł
garii 11,9, Czechosłowacji 15,37, Niemieckiej Republiki Demokratycznej 6,10, Polski 3,
Węgier 7,9. Referent podkreślił, że kraje demokracji ludowych z dużą uwagą odno
szą się do zagadnienia norm w bibliotekach. Badania i prace porównawcze dotyczą
ce tego zagadnienia prowadzi się i w innych krajach. W czasie Sesji o normach
w zakresie stanu księgozbiorów w bibliotekach publicznych Niemieckiej Republiki
Federalnej mówił Hansjorg Siiberkriib, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bielefeld,
w bibliotekach belgijskich — Josef Tors z Mechelen.
W czasie Sesji obradowała międzynarodowa organizacja wielkomiejskich biblio
tek publicznych pod nazwą INTEMEL (International Association of Metropolitan
City Libraries), której przewodniczył Georg Chandler, dyrektor Biblioteki Miejskiej
w Liverpool (Wielka Brytania). Przedmiotem obrad było sprawozdanie roczne z dzia
łalności. Wynikało z niego, że ustalenie organizacji umożliwiło harmonijną współ
pracę pomiędzy bibliotekami; w kwietniu 1969 r. odbyło się międzynarodowe sym
pozjum w Goteborgu (Szwecja).
Osobno obradowały Podsekcja Bibliotek Dziecięcych, gdzie wysłuchano refera
tów Ewy Glistrup (Frederikssund — Dania) i Wernera Jahrmanna (Berlin) oraz
Podsekcja Bibliotek Szpitalnych pod przewodnictwem Franka M. Gardnera. Na
uwagę zasługuje opublikowanie: IFLA Standards for Libraries in Hospitals w opra
cowaniu M. Jog Lewisa (UNESCO Bulletin for Libraries 1969).
W Sekcji Bibliotek Specjalnych, której obradom przewodniczył Karol Baer
(Waszyngton), dyskutowano nad referatami wspominanego już M. Gastfera (Moskwa)
oraz Giinthera Reichardta (Jiilich — NRF). Obydwa referaty dotyczyły kształcenia
pracowników dla bibliotek specjalnych.
Na uwagę zasługuje utworzenie osobnej Podsekcji Bibliotek Geograficznych
i Kartograficznych (przewodniczącym został Walter Ristow, kierownik Działu Geo
graficznego i Kartograficznego w Library of Congress) obok istniejącej już Podsek
cji Bibliotek Astronomicznych.
W czasie obrad Sekcji Bibliotek Parlamentarnych i Administracyjnych poinfor
mowano o przebiegu pracy nad opracowaniem bibliografii międzynarodowej zapla
nowanej w r. 1968 w czasie Sesji we Frankfurcie nad Menem oraz o projekcie opra
cowania przewodnika po bibliotekach parlamentarnych.
Obrady Komisji Unifikacji Przepisów Katalogowych (Committee Uniform Cata
loguing Rules) poprzedziła międzynarodowa konferencja ekspertów w Kopenhadze
w dniach 22-24 VIII 1969 r. Przypomnę, że już w roku 1961 Paryska Konferencja
Katalogowania przygotowała podstawy do międzynarodowej współpracy w sprawie
unifikacji przepisów (International Federation of Library Association International
Conference on Cataloguing Principles. Paris 1361).
Przewodniczący Komisji, Arthur Hugh Chaplin (Londyn) zwołał nową konferen
cję międzynarodową w r. 1968 dla zanalizowania zagadnień katalogowych, z uwagi
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na to, że działał już dla sporządzania bibliografii narodowych tzw. „Shared Cata
loguing Program” . Konferencja kopenhaska w sierpniu 1969 r. odbyła się z udziałem
delegatów z 32 krajów. Materiały zostały przygotowane przez specjalny komitet
organizacyjny. ^Pod przewodnictwem Chaplina przedyskutowano zagadnienia sporne.
W wyniku porozumienia ustalono pewne zasady co do form y oryginalnej tytułu
i nazwiska autora, używania alfabetu łacińskiego i transliteracji. Przedyskutowano
opis katalogowy, zastanawiano się nad tzw. „MARC Project” (Project of machine
readable cataloging), tj. nad wykorzystaniem gotowych taśm magnetycznych z za
rejestrowanymi opisami katalogowymi dla celów gromadzenia, katalogowania lub
informacji. Dyskusja wykazała, że uczestnicy konferencji mają duże zrozumienie, dla
potrzeby unifikacji przepisów katalogowych. Mimo że powstawały nadal problemy
do rozważenia i dalszej dyskusji, należy uznać, że Konferencja Kopenhaska osiągnę
ła w dziedzinie ujednolicenia przepisów poważne rezultaty, dzięki doskonałemu kie
rowaniu obradami przez Chaplina.
Sprawozdanie z czynności Komisji Unifikacji Przepisów Katalogowania doko
nanych w okresie sprawozdawczym 1968/69 złożył sekretarz Komisji Joel C. Downing.
Sprawozdania robocze zespołów przedstawili: Roger Pierrot (Paryż) — zagadnienie
ujednolicenia haseł dla anonimów klasycznych; Suzanne Honore (Paryż) — zagad
nienie ustalenia listy nazw państwowych; Michael Gorman (Londyn) — problem
międzynarodowej normy opisu bibliograficznego; A. Chrenkova (Moskwa) — za
gadnienie ujednolicenia haseł dla ciał zbiorowych. Przewodniczący Komisji —
A. H. Chaplin złożył szczegółowe sprawozdanie z Konferencji Kopenhaskiej. Komisja
podjęła uchwałę zorganizowania stałego sekretariatu dla koordynacji prac i łatwej
konsultacji z odpowiednimi współpracownikami.
Komisja do Spraw Wymiany Wydawnictw obradowała pod przewodnictwem
Istvana Gombocza (Budapeszt), który przedstawił ekonomiczne aspekty wymiany
wydawnictw, Jacques Letheve (Paryż) zreferował zagadnienie wymiany od strony
różnych środków stosowanych z punktu widzenia przyszłościowej normalizacji.
W projekcie jest opracowanie jednolitego formularza dla wymiany.
Komisja Czasopism i Wydawnictw Ciągłych zakomunikowała o końcowej fazie
przygotowania wydawnictwa Bibliographie des repertoires nationaux de periodiques
en cours.
Komisja Książek Rzadkich i Cennych przedstawiła A current bibliography of
the history o f books and libraries w opracowaniu H. D. Vervliet (Antwerpia —
Belgia).
Komisja Statystyki a Norm obradowała pod przewodnictwem Johna Lorenza.
Sekretarz Komisji, F. H. Torrington, zreferował i przedstawił materiały z dnia 10
lipca 1969 r. dotyczące międzynarodowej standaryzacji statystyki bibliotecznej; Frank
Schick (Milwaukee — USA) projekt podręcznika statystyki bibliotecznej.
Komisja Katalogów Centralnych i Wypożyczania Międzybibliotecznego postano
wiła przeprowadzić nowelizację przepisów z r. 1954 i doprowadzić je do aktualnego
stanu.
Dużym powodzeniem cieszyły się obrady Komisji Mechanizacji' obradującej pod
przewodnictwem Giinthera Pfluga (Bochum — NRF). W okresie sprawozdawczym
Komisja ta przygotowując wspomnianą konferencję ekspertów w Kopenhadze współ
pracowała w zakresie automatyzacji z Komisją Unifikacji Przepisów Katalogowania
oraz z Sekcją Bibliotek Narodowych d Uniwersyteckich.
W czasie Sesji w ramach Komisji Mechanizacji wygłoszono cztery referaty.
Robert M. Hayes (Los Angeles) omawiał sprawę nauki o informacji w kształceniu
bibliotekarzy, o czym już wspominałem. Richard Kimber, profesor Szkoły Biblio
tekarskiej w Queen University w Belfaście zreferował sprawę automatyzacji biblio
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tek w Wielkiej Brytanii. W interesujących wywodach zobrazował rozwój nowych
technik w trzech różnych stadiach, najpierw badawczo-odkrywcze, następne sta
dium rozwoju — okres starań o zastosowanie praktyczne i wreszcie stadium koń
cowe produkcji — okres przeprowadzanych prób i pełnego zastosowania. Wskazał
na pomoc rządową udzieloną przez Office of Scientific and Technical Information.
Zobrazował następnie przeprowadzenie systemu zamawiania oraz katalogowania na
przykładzie Uniwersytetu w Southampton. Wg danych z początku maja 17 bibliotek
korzystało z taśm magnetycznych, które włączono do systemu MARC. Poinformował,
że Union List of Periodicals sporządzana jest przy pomocy komputera. W referacie
omówił systemy kontrolne przy wypożyczaniu, tzw. O ff-line systemy. Znamienne
były końcowe słowa referenta, aby współpracować, łączyć się i przeprowadzać zmia
ny tylko w wypadkach koniecznych. Z zainteresowaniem słuchało się wywodów
Giinthera Pfluga na temat nowych tendencji automatyzacji w bibliotekach nauko
wych w NRF. Z referatu wynikało, że automatyzacja w Niemieckiej Republice Fe
deralnej osiągnęła już trzeci etap rozwoju. Eksperymenty dokonywane począwszy
od r. 1963 w Bochum i Berlinie, później w Getyndze, Konstancji, Ratyzbonie i TTIm
uwieńczone zostały pomyślnym rezultatem. Objęły one pewne odcinki prac biblio
tekarskich — wypożyczanie, katalogowanie, kontrolę bieżących czasopism, sporządza
nie wykazu tytułów czasopism. W akcji tej przodowały nowopowstałe biblioteki.
Elektronika znalazła więc praktyczne zastosowanie w bibliotekach. Referent wska
zał na trudności oraz na koszta automatyzacji bibliotek. Od stycznia 1969 r. Biblio
teka Uniwersytecka w Bochum korzysta z taśm magnetycznych Deutsche Bibliothek
we Frankfurcie, wykorzystując je do automatycznego sporządzania tygodniowej b i
bliografii bieżącej. Taśmy te służą do automatycznego zamawiania i do katalogo
wania. Komputer drukuje wybrane tytuły na zamówieniach formatu międzynaro
dowego. Czwarty referat E. A. Azgaldova z Wszechzwiązkowej Biblioteki Piśmien
nictwa Zagranicznego w Moskwie dotyczył opisu i klasyfikacji indeksów — skoro
widzów.
W Komisji Budownictwa Bibliotecznego — sekretarz Jerzy Wierzbicki (Warsza
wa) przedstawił sprawozdanie z działalności za rok sprawozdawczy 1968/69. Osobny
zespół (W. Mevissen) przygotował znormalizowane typy budownictwa dla bibliotek
publicznych. W planie jest przygotowanie sympozjum międzynarodowego w Bazylei
dla bibliotekarzy i archiwistów — ekspertów budownictwa bibliotecznego. W po
wstałym Centrum Dokumentacji Planów Architektonicznych w Paryżu znajduje się
kartoteka informująca o budownictwie bibliotecznym.
Na posiedzeniu Komisji Bibliograficznej jej przewodniczący — O. S. Ćubarjan
(Moskwa) wygłosił referat Biblioteki i informacja bibliograficzna przedstawiając
rezultaty i perspektywy pracy Komisji; sekretarz Gerhard Pomassl (Lipsk) omówił
wyniki ankiety dotyczącej informacji bibliograficznej w różnych krajach. Otrzymano
60 odpowiedzi i postanowiono kontynuować tę pracę. Wśród wysuniętych problemów
poruszono i podtrzymano inicjatywę Henryka Sawoniaka z Warszawy zgłoszoną na
Sesji w r. 1968 we Frankfurcie nad Menem, dotyczącą opracowania międzynarodo
wej bibliografii bibliografii.
Przewodniczącym Komisji w nowej kadencji wybrany został dotychczasowy se
kretarz — Gerhard Pomassl, sekretarzem — Irina Bagrova (Moskwa).
Na 35 Sesji kilkuosobowa grupa robocza wysunęła propozycję utworzenia osob
nej Komisji Nauki o Książce. Zwrócono się do Rady Naczelnej IFLA o powołanie
takiej Komisji w celu włączenia prac naukowo-badawczych do prac IFLA. Komisja
ta winna zająć się ustaleniem miejsca nauki o książce w ramach systemu nauk,
zagadnieniem terminologii oraz m io d a m i badań. W sprawie tej należy nawiązać
kontakty ze stowarzyszeniami bibliotekarzy oraz odpowiednimi instytucjami nauko
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wo-badawczymi w różnych krajach. Zorganizowanie Komisji powierzono O. S. Ćubarjanowi (Moskwa).
W czasie trwania obrad 35 Sesji, mimo licznych posiedzeń sekcji i komisji,
organizatorzy umożliwili zwiedzenie wystaw czynnych w gmachu Szkoły Bibliote
karskiej (wystawa książek i periodyków z dzied2iiny nauki o książce, wystawa pu
blikacji IFLA i UNESCO, wystawa produkcji objektów Skandynawskiego Ośrodka
Bibliotekarskiego) oraz miejscowych bibliotek, w szczególności Królewskiej B iblio
teki w Kopenhadze, gdzie czynna była wystawa poświęcona Erazmowi z Rotter
damu.
Odbyło się przyjęcie wydane przez ministra kultury, burmistrza miasta, Stowa
rzyszenie Bibliotekarzy Duńskich. Niezapomniane wrażenia pozostawiła całodzienna
wycieczka na północ kraju, połączona ze zwiedzaniem ciekawych zabytków, w Kronsborg, Fredensberg i Frederiksborg.
W dniu 30 sierpnia 1969 r. odbyło się końcowe zebranie plenarne, na którym
przedstawiono sprawozdanie z obrad i wyników prac poszczególnych sekcji i ko
misji.
35 Sesja IFLA w Kopenhadze należała do bardzo pożytecznych spotkań między
narodowych w zakresie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa. Skończyła się kaden
cja Franka Francisa, któremu za owocną, sześcioletnią pracę na stanowisku prze
wodniczącego wyrażono gorące podziękowanie. Dokonano wyboru nowego przewod
niczącego IFLA, wybrany nim został Herman Liebaers — dyrektor Królewskiej Bi
blioteki w Brukseli, dotychczasowy wiceprzewodniczący. Nowym wiceprzewodniczą
cym został Rudolf Małek — dyrektor Biblioteki Miejskiej w Pradze.
Na zakończenie obrad ustępujący przewodniczący Frank Francis wyraził zado
wolenie z żywego udziału uczestników w pracach Sesji oraz złożył podziękowanie
organizatorom — gospodarzom duńskim za wzorowe przygotowanie i organizację
Sesji w czasie je j trwania. Ze szczególnymi wyrazami wdzięczności zwrócił się do
Prebena Kirkegaarda oraz pani Estid Bjerregard jako odpowiedzialnych za całość
organizacyjną.
Sesję Kopenhaską zakończyło przemówienie w języku francuskim i angielskim
nowego przewodniczącego IFLA Hermana Liebaersa.
Materiały z 35 Sesji Rady Naczelnej IFLA (referaty, sprawozdania i teksty rezo
lucji) złożyłem w Departamencie Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek Minister
stwa Kultury i Sztuki, w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej oraz
w Bibliotece Jagiellońskiej.
Jan Baumgart
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BADANIA POTRZEB-UŻYTKOWNIKÓW
User survey o f the New York Public Library Research Libraries. New York 1969.
Nelson Associates. 4° wiele liczbowań.
Raport o działalności Biblioteki Publicznej Nowego Jorku, oparty na opiniach
je j użytkowników, został przygotowany na zlecenie Biblioteki Stanu Nowy Jork
i dla jej potrzeb. Opublikowano go metodą offsetową w formie powielanego skoro
szytu o objętości 486 stron.
Nowojorska Biblioteka Publiczna jest jedną z największych bibliotek świata,
a zbiory jej i 85 bibliotek dzielnicowych liczą ponad 7,5 min. tomów. Biblioteka
Główna z prezencyjnym księgozbiorem naukowym (Research Libraries) posiada ok.
4,5 min. jednostek oraz 25 tys. tytułów czasopism bieżących. Są one szeroko udostęp
niane, w. Bibliotece działa szybka 5 sprawna służba reprograficzna.
A by uzyskać ocenę oferowanych służb oraz informacje o rzeczywistych potrze
bach użytkowników, Wydział Rozwoju Bibliotek, działający w Bibliotece Stanowej,
zlecił firmie Nelson Associates, Incorporated, przygotowanie raportu, który odpo
wiedziałby na pytania:
a) ile osób korzysta z poszczególnych służb prowadzonych w oparciu o prezencyjny księgozbiór naukowy Biblioteki Głównej;
b) do jakich celów wykorzystywane są zbiory;
c) z jakich dziedzin wiedzy i jakie rodzaje materiałów są wykorzystywane naj
częściej ;
d) o jakie usługi najczęściej zwracają się użytkownicy Biblioteki;
e) jaką rolę w porównaniu z innymi bibliotekami spełniają zbiory naukowe
Biblioteki Publicznej, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb informacyjnych miasta
i stanu;
f) jakie wnioski wynikają z przeprowadzonych badań oraz w jaki sposób po
winny one wpłynąć na planowanie działalności Biblioteki Nowego Jorku i systemu
bibliotek w stanie Nowy Jork.
Raport dotyczy głównych rodzajów usług świadczonych przez Bibliotekę Głów
ną, a mianowicie: udostępniania zbiorów informacyjnych (Reference Collections),
udostępniania zbiorów specjalnych (Special Study Areas), usług reprograficznych,
korespondencyjnego udzielania informacji. Poza odpowiedzią na główne pytania
autorzy raportu opracowali także charakterystykę i szczegółowe informacje doty
czące badanych służb. Z tego względu podzielono opracowanie na dwie części: pierw
sza obejmuje ogólne charakterystyki i analizy problemów, druga — szczegółowe om ó
wienia i tabele oraz wzory ankiet.
Ponieważ formy usług różnią się między sobą, dane o nich gromadzono stosu
ją c różne metody i ankiety o odmiennym układzie. Inform acje o użytkownikach uzy
skano na podstawie kwestionariuszy'wypełnianych przez wszystkie osoby, które od
wiedziły Bibliotekę w ciągu 3 tygodni
pó tygodniu wiosną, latem i późną jesienią.
Spośród 19 500 ankiet wykorzystać mężna byłp jednak tylko 5 500. Pozwoliły one na
określenie grup czytelników pod względem socjalnym, ich' wykształcenia, zaintere
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sowań, opinii o usługach Biblioteki .itp. Skuteczność usług reprograficznych oceniono
na podstawie dwóch rodzajów ankiet, z których jedną wypełniali odwiedzający Dział,
drugą — osoby, które zamawiały reprodukcje korespondencyjnie oraz na podstawie
analizy rejestru usług prowadzonego w Dziale Reprografii.
Biblioteka udziela również licznych odpowiedzi korespondencyjnie. Aby uzyskać
informacje, jakich zagadnień dotyczą te kwerendy oraz czy zadowalają odbiorców,
do każdej wysłanej odpowiedzi dołączono ankietę. Do przeprowadzenia tych badań
wybrano dwa okresy — wiosnę i jesień.
Wiadomości o tym, kto !i do jakich celów korzysta ze zbiorów specjalnych Bi
blioteki oraz jak użytkownicy oceniają pomoc bibliotekarzy uzyskano z ankiet w y
słanych do osób korzystających z tych zbiorów w ciągu roku.
Ogólne wnioski z badań, podane w pierwszej części raportu, brzmią następują
co: Zbiory naukowe Biblioteka pełnią ważną rolę w życiu intelektualnym środowi
ska akademickiego Nowego Jorku. Połowa ankietowanych osób związana jest ze
szkołami wyższymi (studenci, wykładowcy), wiele z nich korzysta ze zbiorów Bi
blioteki Publicznej częściej niż z biblioteki uczelni, a 40% studentów tutaj przygo
towuje prace dyplomowe. Również gospodarka miasta dużo zawdzięcza zbiorom Bi
blioteki Publicznej, bowiem 25% jej użytkowników zajmuje się przemysłem i hand
lem, a ok. 33% czytelników odwiedza Bibliotekę w związku ze swoją pracą zawo
dową. Tylko ok. 25% czytelników korzysta z usług Biblioteki, aby zaspokoić osobiste
zainteresowania. Pozostali odwiedzali ją w celach naukowych, kształcenia się, pod
noszenia kwalifikacji lub z potrzeb zawodowych. Ponad 65% użytkowników miało
ukończone studia wyższe lub było studentami. Większość czytelników Biblioteki od
niej zaczynała poszukiwanie materiałów.
Nieco inaczej przedstawiał się skład socjalny odbiorców usług reprograficznych.
Ponad połowa z nich zamawiała odbitki w związku z pracą zawodową. Tę grupę
użytkowników stanowiły przede wszystkim firmy handlowe lub przemysłowe oraz
instytucje finansowe i prawne. Usługi te cenili szczególnie odbiorcy spoza miasta,
ponieważ większość reprodukowanych materiałów była niedostępna w innych bi
bliotekach. Ze zbiorów specjalnych korzystali natomiast głównie pracownicy nauko
wi, którzy w swoich odpowiedziach stwierdzali, że zbiory Biblioteki stanowią pod
stawowe źródło w prowadzonych przez nich badaniach.
Przeprowadzono również badania zależności między grupami użytkowników, ich
wykształceniem i dziedziną zainteresowań a formami korzystania z usług Biblioteki.
Okazało się, że z pytaniami, jak znaleźć materiały lub źródła informacyjne zwracają
się przede wszystkim studenci, osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach i przed
stawiciele wolnych zawodów (60-70%). Drugi co do częstości rodzaj pytań (ok. 20%)
— jak korzystać z katalogów — jest charakterystyczny również dla studentów.
O informacje rzeczowe (15-30%) zwracają się natomiast najczęściej wykładowcy.
W ostatnim rozdziale raportu, zatytułowanym „Prognozy” , wskazano, w jakich
kierunkach powinny rozwijać się analizowane służby Biblioteki. Opierano się przy
tym na przewidywaniach rozwoju demograficznego USA i stanu Nowy Jork. Dla
planowanego rozwoju Biblioteki istotne jest bowiem, jaki procent ludności będzie
mieszkał w miastach lub na wsi i jak będą się kształtowały grupy wieku. Drugi
kompleks zagadnień, który brano pod uwagę przy opracowywaniu prognozy, to
rozwój szkół wyższych, w tym szczególnie przewidywany wzrost liczby studentów,
którzy również w przyszłości stanowić będą większość użytkowników Biblioteki.
Raport o użytkownikach Biblioteki Publicznej Nowego Jorku jest dla nas in
teresujący z dwóch względów, a mianowicie — metodyki prowadzenia tego rodzaju
badań oraz uzyskanych w nich wyników. Analizy potrzeb informacyjnych prowa
dzone są najczęściej w ośrodkach inform acji i w bibliotekach specjalnych. W ba
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daniach chodzi zarówno o poznanie kategorii użytkowników, ich potrzeb i zwycza
jów, jak i o oceną użyteczności środków technicznych, którymi dysponuje informa
cja. Określenie potrzeb użytkowników bibliotek ogólnych — zwłaszcza jeżeli uwzględ
nia się wszystkie grupy odbiorców informacji — napotyka na znaczne trudności.
Ich przyczyną jest różnorodność zainteresowań osób korzystających z usług biblio
teki tego typu oraz rozmaitość celów, do jakich poszukują materiałów lub pomocy
bibliotekarza.
W omawianym raporcie potrzeby te zostały zanalizowane niezwykle wszech
stronnie. Szczegółowe, ale jasno opracowane ankiety umożliwiły zgromadzenie bar
dzo dokładnych informacji. W ankietach, a potem w analizie wiele miejsca poświę
cono opiniom czytelników o działalności biblioteki, a przede wszystkim o pracy bi
bliotekarzy i ich stosunku do użytkowników. Wiele z tych opinii pozytywnych i ne
gatywnych przytoczono. Interesujący jest sposób przedstawienia badań — jako ana
lizy problemów umożliwiającej wyciągnięcie ogólnych wniosków oraz jako charak
terystyki poszczególnych służb ułatwiającej ich usprawnienie. Na uwagę zasługuje
również planowanie działalności biblioteki w oparciu o analizę rozwoju regionu.
Jeśli chodzi o wnioski z przeprowadzonych badań, to potwierdziły one znacze
nie bibliotek uniwersalnych w systemie informacji naukowej. Jak wspomniano —
połowa użytkowników Biblioteki rekrutowała się spośród studentów i wykładow
ców wyższych uczelni, przy czym przedstawiciele nauk ścisłych stanowili 13% ich
liczby. Wśród użytkowników spoza uniwersytetów 39% zajmowało się handlem i prze
mysłem, a 12% naukami ścisłymi. Wśród zamawiających reprodukcje aż 53% stano
wili przyrodnicy 5 technicy.
Dotychczas brakuje nam danych, czy przedstawione w raporcie, wyniki można
odnosić również do bibliotek uniwersalnych w Polsce, ponieważ przeprowadzane
u nas badania dotyczyły jedynie użytkowników bibliotek PAN1 oraz ośrodków inte2.
Należy jednak sądzić, że oparta na odpowiednio szerokich materiałach szczegółowa
analiza grup użytkowników i ich potrzeb ułatwiłaby określenie miejsca bibliotek
uniwersalnych w ogólnopolskim systemie informacji.
Mirosława Kocięcka

INFORMATORY
Informator Nauki Polskiej. Oprać. Jerzy K o z ł o w s k i . Warszawa Państwowe W y
dawnictwo Naukowe. [R. 1:] 1958-[R. 13:] 1971.
Dynamiczny rozwój nauki w Polsce Ludowej, powstawanie coraz nowych pla
cówek naukowych i wyższych uczelni, rozwój sieci bibliotek i towarzystw nauko
wych spowodował społeczne zapotrzebowanie na wydawnictwo, które ujmowałoby
całościowo materiał dotyczący form organizacyjnych, zadań i działalności nauki
polskiej i dawałoby aktualny jej obraz.
Oczywiście, od dawna istnieją informatory wydawane przez poszczególne insty
tucje naukowe, powielane lub drukowane sprawozdania z ich działalności, spisy
wykładów i składy osobowe publikowane przez szkoły wyższe. Jest to jednak ma
1 K. W y c z a ń s k a :
Badanie potrzeb pracow ników naukowych w zakresie inform acji
naukowej w Polskiej Akadem ii Nauk. [w:] Analyza informaćnich potreb vedechych pracowni
ku. Praha 1968, s. 72-107.
‘ R. P a ś : Badanie potrzeb użytkow ników inform acji w przemyśle polskim. Aktual. Probl.
Inf. Dok. R. 12:19S7 nr 4/5 s. 34-40.

218

RECENZJE

teriał wycinkowy, niepełny, nie pozwalający na orientację w całokształcie struktury
nauki polskiej.
Trudnego zadania zebrania, uporządkowania i opracowania ogromu informacji
dotyczących organizacji nauki, jej placówek i pracowników podjęło się Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, wydając Informator Nauki Polskiej.
Pierwszy Rocznik Informatora Nauki Polskiej ukazał się w 1958 roku. Na 543
stronach zawierał podstawowe dane o strukturze i składzie osobowym Polskiej Aka
demii Nauk, szkół wyższych, resortowych instytutów naukowych, archiwów, muzeów
oraz niektórych bibliotek, głównie wyższych uczelni.' Skąpe 'informacje ograniczały
się do podanlia nazwy placówki, adresu, nazwiska kierownika, a spośród samodziel
nych pracowników naukowo-badawczych tylko nazwisk profesorów i docentów. P o
nadto wymienione były tytuły wydawnictw firmowanych przez poszczególne pla
cówki. Ten ostatni element potraktowany został po macoszemu, dobór tytułów był
przypadkowy, a wydawnictwa szkół wyższych zupełnie pominięto. Układ Informato
ra, uwidoczniony w bardzo ogólnikowo sformułowanym spisie treści, utrudniał ko
rzystanie z wydawnictwa, tym bardziej że zabrakło w nim indeksu nazw instytu
cji. Informator zaopatrzony był jedynie w indeks nazwisk.
Kolejne roczniki Informatora przechodziły skromną ewolucję. Już następny tom
1959-1960 posiadał rozbudowany spis treści i ujednoliconą kolejność podawania ele
mentów opisu, a zmieniony układ graficzny czynił go bardziej czytelnym. Nowością
było umieszczenie indeksu instytucji, choć w niezbyt przejrzystym układzie działo
wym. W roku 1961 układ tego indeksu zmieniono na alfabetyczny, znacznie dogod
niejszy przy poszukiwaniu określonego materiału. Taka konstrukcja Informatora
utrzymała się do chwili obecnej, co ułatwia posługiwanie się kolejnymi rocznikami
wydawnictwa.
Powiększał się również o dodatkowe elementy zakres podawanych informacji,
i tak: w roku 1961 znalazły się w Informatorze wydawnictwa szkół wyższych, w
r. 1962 uwzględniono w indeksie nazwy instytucji i ich adresy, a w r. 1966 powięk
szono indeks nazwisk o nazwiska profesorów emerytowanych. W Informatorze na
rok 1970 rozszerzono informacje q składzie osobowym placówek naukowych, w y 
mieniając wszystkich samodzielnych pracowników naukowo-badawczych, niezależnie
od posiadanych przez nich tytułów i stopni naukowych.
W miarę powstawania nowych instytucji Informator automatycznie zwiększał
swą objętość.
Ostatni tom Informatora Nauki Polskiej za rok 1971 ukazał się na półkach księ
garskich w sierpniu tegoż roku. Jest to już trzynasty z kolei rocznik tego pożytecz
nego wydawnictwa. Składa się on z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, stano
wiąca zrąb główny, zawiera kolejno dane o: Komitecie Nauki i Techniki, Polskiej
Akademii Nauk, placówkach podległych Pełnomocnikowi Rządu d/s Wykorzystania
Energii Jądrowej, szkołach wyższych, instytutach naukowo-badawczych, archiwach,
muzeach, bibliotekach, towarzystwach naukowych i stowarzyszeniach naukowo-tech
nicznych. Informacje nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach umiesz
czono w dziale „Informacje różne” .
We wszystkich działach zrębu głównego przyjęty jest jednakowy układ poda
wania informacji, w którym można wyróżnić następujące elementy: nazwa i adres
placówki; władze i struktura organizacyjna; wykaz samodzielnych pracowników
naukowo-badawczych w placówkach naukowych, a w wyższych uczelniach — sa
modzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorów habilitowanych
zatrudnionych na stanowisku adiunkta, wykaz ten nie podaje stopni i tytułów na
ukowych; wykaz wydawnictw; w przypadku muzeów, archiwów i bibliotek — ukie
runkowanie placówki.
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Drugą część Informatora stanowią indeksy alfabetyczne: indeks nazwisk i nazw
instytucji, odsyłające do odpowiednich stronic zrębu głównego. Przy nazwiskach
podane są stopnie i tytuły naukowe oraz adresy prywatne. Przy nazwach instytucji
ich adresy.
Układ Informatora charakteryzuje się przejrzystością oraz logicznym uszerego
waniem placówek — od Komitetu Nauki i Techniki i Polskiej Akademii Nauk, po
przez wyższe uczelnie i placówki specjalistyczne resortowe do organizacji społecz
nych skupiających ludzi nauki i techniki.
Klasyfikacja poszczególnych placówek wydaje się być przeprowadzona prawid
łowo. Dane dotyczące struktury wymienionych instytucji są wystarczające, jak na
przekrojowy charakter Informatora. Nie znajduje jednak usprawiedliwienia po
wierzchowna i niepełna informacja o wydawnictwach placówek naukowych i uczel
ni. Informator ogranicza się w zasadzie do wymieniania wydawnictw periodycz
nych, niekiedy podaje także wydawnictwa seryjne. Ogólnie biorąc dobór wydaw
nictw jest przypadkowy i niekonsekwentny, a zdarza się, że informacje o niektó
rych placówkach w ogóle nie zawierają wykazu wydawnictw. Np. Stacja Naukowa
PAN w Paryżu wydaje serię Conferences, co zostało uwzględnione w Informatorze
na s. 17. Na tej samej stronie znajduje się informacja o Stacji Naukowej PAN w
Rzymie, której wydawnictwo o podobnym charakterze pt. Conferenze nie zostało
wymienione. Z Informatora Nauki Polskiej 1971 nie wynika, aby np. SGPiS — naj
większa w kraju wyższa szkoła ekonomiczna, posiadała jakikolwiek dorobek w y 
dawniczy. A przecież w większości szkół wyższych istnieją działy wydawnictw
(szkoda, że nie uwzględnione w Informatorze) publikujące katalogi wydawnicze
(również pominięte), które informują o wszystkich publikacjach danej uczelni.
Przykłady tego typu można by mnożyć. Na szczególne podkreślenie zasługuje
jednak fakt, że wymieniając publikacje szkół wyższych generalnie pominięto „Skła
dy osobowe i spisy wykładów” , nie będące wprawdzie wydawnictwami naukowymi,
lecz dokładnymi i bieżącymi informatorami, dającymi pełny obraz struktury orga
nizacyjnej, składu osobowego i działalności uczelni. Uzupełnienie Informatora da
nymi o istnieniu tego rodzaju publikacji dawałoby jednocześnie zainteresowanym
możliwość sięgnięcia do wycinkowych, ale znacznie szerszych opracowań. Umieszcze
nie tych wydawnictw byłoby celowe, choćby dlatego, że dawałoby możliwość spraw
dzenia danych zawartych w Informatorze i sprostowania ewentualnych pomyłek
czy przeoczeń, których nie może się ustrzec żadne tak szeroko zakrojone wydawnic
two informacyjne. Nieścisłości nie uniknął też Informator Nauki Polskiej 1971. Wła
śnie z lektury „Składów osobowych i spisów wykładów” można slię dowiedzieć np.
że Uniwersytet Wrocławski posiada Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświa
towe, o którym Informator milczy, podobnie jak o Międzywydziałowym Studium
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Przemilczenia te nie wynikają z ja 
kiejś generalnej zasady, jak np. pomijanie Studiów Wojskowych czy Wychowania
Fizycznego (co jest oczywiste), gdyż w informacji o Uniwersytecie Poznańskim znaj
dujemy-zarówno Międzywydziałowe Studium Biblotekoznawstwa jak i Studium Kul
turalno-Oświatowe. Z Informatora Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu na rok akademicki 1971/72 wiadomo, że Szkoła zmieniła strukturę z ka
tedralnej na instytutową, ale czytelnicy Informatora Nauki Polskiej dowiedzą się
o tym dopiero z rocznika 1972, czyli z rocznym opóźnieniem.
Nie najlepiej przedstawia się w Informatorze rozdział poświęcony bibliotekom.
Na plus należy wprawdzie zapisać umieszczenie w nim inform acji o książce A. Łu
czyńskiej i H. Wiącek pt. Informator o bibliotekach w Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej, ale jest to praca wydana w 1961 roku i istnienie jej nie zwalnia autorów
Informatora od podawania pełnego, aktualnego i starannie opracowanego wykazu bi
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bliotek naukowych. Jeśli bowiem uważa się wydawanie co rok aktualizowanego In
formatora Nauki Polskiej za konieczne na skutek zmian zachodzących w świecie
polskiej nauki, to skwitowanie informacji o bibliotekarstwie polskim zacytowaniem
opracowania sprzed 10 lat należy uznać za poważny mankament.
W tym miejscu wypada też zauważyć, że w rozdziale „Biblioteki Polskiej A ka
demii Nauk” (s. 294) powinien znaleźć się odsyłacz do informatora pt. Biblioteki
Polskiej Akademii Nauk i towarzystw naukowych, wydanego w 1969 r. przez Biblio
tekę PAN w Warszawie.
Być może, tak powierzchowne potraktowanie bibliotek przez wydawcę Informa
tora Nauki Polskiej wynika z przekonania, że są to placówki drugorzędne, pełnią
ce jedynie funkcje usługowe. Takie założenie stało się zapewne przyczyną umniej
szenia w Informatorze roli bibliotek, prowadzących również działalność naukową,
jak choćby samodzielne biblioteki PAN (w Gdańsku, Kórniku, Krakowie i Warsza
wie), przy których nie podano informacji o samodzielnych pracownikach naukowobadawczych tam zatrudnionych.
Również indeks nazw instytucji posiada luki wynikłe być może z winy drukar
ni. Otóż na stronie 640 opuszczono całą grupę instytucji między hasłami Centralne
Laboratorium Ochrony Radiologicznej — Instytut Badań Jądrowych, m. in.: Cen
tralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, Chrześcijańską
Akademię Teologiczną, Gdańskie Towarzystwo Naukowe itd.
Odrębnym zagadnieniem jest sprawa aktualności informacji. Ciągłe korygowa
nie i aktualizowanie danych na pewno nie jest łatwe. W przedmowie „Od wydaw
nictwa” czytamy: „Nowy rocznik Informatora Nauki Polskiej zawiera materiał
zaktualizowany i uzupełniony w końcu 1970 roku; w miarę możliwości informacje
aktualizowano do momentu podpisania Informatora do druku”. Informator podpi
sano do druku w czerwcu 1971 r., dlaczego więc na stronach 278 i 648 znajdujemy
nieaktualny od 1 stycznia 1971 r. adres Ośrodka Dokumentacji Zabytków, chociaż
wymieniony Ośrodek w końcu roku 1970 rozesłał do zainteresowanych instytucji
zawiadomienie o zmianie adresu. Nawiasem warto wspomnieć, że wiadomości
o Ośrodku Dokumentacji Zabytków ograniczają się w Informatorze do podania na
zwy, adresu i nazwiska dyrektora.
Można przyjąć, że Informator podaje stan na koniec roku 1970, ale w takim
wypadku powinien się ukazać znacznie wcześniej, a nie dopiero w trzecim kwar
tale r. 1971. Ponieważ można przypuszczać, że następny tom Informatora ukaże się
nie wcześniej niż w trzecim kwartale roku 1972, to do tego czasu wiadomości za
warte w Informatorze Nauki Polskiej 1971 będą aktualnościami sprzed półtora roku.
Zbyt długi jest okres czasu od momentu zebrania materiału do chwili dostarczenia
go czytelnikowi w formie publikacji. W tej sytuacji dobrze by było, gdyby ukaza
nie się nowego' rocznika poprzedzone zostało wynikami bieżącej pracy zespołu re
dakcyjnego w postaci kilku biuletynów w ciągu roku zawierających informacje
o zmianach zaistniałych w stosunku do ostatniego tomu Informtora Nauki Polskiej.
Jeśli jednak tego rodzaju rozwiązanie jest ze względów merytorycznych czy tech
nicznych niemożliwe, to czy zamiast ogólnikowego stwierdzenia w przedmowie
o aktualizowaniu danych w miarę możliwości nie byłoby lepsze umieszczanie po
omówieniu każdej z instytucji klauzuli „w g stanu na dzień...” . Podanie daty zbyt
odległej wskazywałoby czytelnikowi, że powinien skorzystać z innego źródła infor
macji. Przecież zarówno czytelnik, jak i wydawca zdają sobie sprawę, że gdyby
nawet w chwili ukazania się Informatora wszystkie informacje w nim zawarte były
zgodne z rzeczywistością, to już następnego dnia część z nich będzie nieprawdziwa,
a ilość ta będzie z każdym dniem rosła.
Kolejne roczniki Informatora Nauki Polskiej różnią się między sobą ilością i ze
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stawem zawartych w nich instytucji. Jedne instytucje ulegają likwidacji, inne na
skutek reorganizacji zmieniają nazwy lub też z połączenia czy podziału dawnych
placówek powstają nowe. Nie znajdziemy jednak w Informatorze 1971 Wyższej Szko
ły Ekonomicznej w Sopocie ani Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, nie do
wiemy się też, że z połączenia tych szkół powstał Uniwersytet Gdański (omówiony
w Informatorze na str. 71-73). Nasuwa się więc wniosek, czy w tym i temu podob
nych przypadkach nie powinny się znaleźć w Informatorze odsyłacze z wyjaśnienia
mi. Czy np. indeks nazw instytucji nie powinien zawierać wszystkich instytucji
kwalifikujących się do umieszczenia w Informatorze Nauki' Polskiej, jakie kiedy
kolwiek istniały w PRL z datą powstania, z odsyłaczem do krótkiego wyjaśnienia
lub skierowania do nowej nazwy placówki i datą zakończenia działalności, jeżeli pla
cówka przestała istnieć.
Przeglądając zestaw wszystkich roczników Informatora Nauki Polskiej można
zaobserwować poważny postęp w formie opracowania, znaczne wzbogacenie zakresu
informacji, poprawę szaty graficznej. Biorąc do ręki Informator Nauki Polskiej 1971
mamy do czynienia z wydawnictwem będącym wynikiem wieloletnich doświadczeń.
Jest to publikacja może jeszcze niezbyt doskonała, mogąca jednak oddać duże usługi
zainteresowanym organizacją nauki i jej stanem osobowym, ale niestety tylko tym,
którzy posiadają pewną orientację w tym zakresie. Informator może też służyć jako
książka adresowa, ale chyba nie to jest jego celem głównym.
Należy mieć nadzieję że redakcja nie zaniecha dalszego doskonalenia Informa
tora Nauki Polskiej, które podniesie jego wartość użytkową i pozwoli zwiększyć
krąg odbiorców.
Alicja Olejnik

Biblioteki i ośrodki informacji naukowej Krakowa i województwa krakowskiego.
Informator. Oprać. Zofia S k w a r n i c k a przy udziale Janiny B a ń k o w s k i e j
i Jana M i c h a l i k a . W rocław Zakł. Nar. lim. Ossolińskich 1971 8° ss. 297. Ośrodek
Dokumentacji i. Inform acji Naukowej Polskiej Akademii Nauk.
Przedstawienie wydawnictwa informacyjnego opracowanego przez ODIN PAN
w Krakowie wydaje się ważne z dwóch powodów: jest to jeden z niewielu infor
matorów o stosunkowo szerokim zasięgu geograficznym, obejmuje nie tylko obszar
wielkiego miasta, ale także województwo, z drugiej strony, jest to wydawnictwo,
którego założenia redakcyjne ograniczyły przedmiot zainteresowania. Podstawą w y 
boru materiału do Informatora stały się bowiem jedynie placówki biblioteczne peł
niące rolę warsztatów badawczych, z wykluczeniem bibliotek mających na wzglę
dzie cele oświatowe i popularyzatorskie, a tym samym nie wchodzących do ogólno
krajowej sieci bibliotek i ośrodków inform acji naukowej. W świetle ogólnospołecz
nych celów, którym informacje o bibliotekach mają służyć, przyjęty punkt widzenia
zespołu opracowującego wydaje się dyskusyjny co do kryteriów doboru placówek,
które nie są ani czysto „naukowe” , ani też nie gromadzą wyłącznie beletrystyki.
Zakres zbiorów i zakres świadczonych usług nie zawsze określają bibliotekę jedno
znacznie. W pływ warunków społecznych i środowiskowych na współczesną funkcję
bibliotek jest coraz wyraźniejszy, a świadomość tego oczywista.
Ambitne zamierzenie zespołu „przedstawienlia w sposób możliwie kompletny ca-
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łego potencjału informacyjnego i bogactwa zbiorów w skali regionu” poza omówio
nymi ograniczeniami zostały zrealizowane z pełnym sukcesem.
Informator jest wynikiem dobrej, konsekwentnej w szczegółach pracy redak
cyjnej i prawidłowego metodycznie opracowania zebranych materiałów. Zarówno za
kres, jak i zasięg Informatora jest rozbudowany, a ankiety — baza źródłowa, na
której oparto wydawnictwo, obszerna i wyczerpująca. Zasięg terytorialny Informato
ra obejmuje Kraków i całe województwo krakowskie. Informator wykazuje wg ta
beli z przedmowy 572 placówek z terenu miasta oraz 163 z terenu województwa*.
Adresatem wydawnictwa mają być nie tylko instytucje i czytelnicy w kraju, ale
i środowiska poza jego granicami, utrzymujące kontakty naukowe. Fakt ten powi
nien w konsekwencji uwzględnić potrzebę zwięzłego chociażby-wstępu i spisu treści
w języku obcym, ponieważ część nakładu może być rozprowadzona w drodze w y
miany zagranicznej.
W wyniku przyjętego założenia świadomie zostały pominięte biblioteki szkolne,
związków zawodowych, filie miejskich bibliotek publicznych, biblioteki wojskowe
i kościelne. Nie udało się także zebrać danych ze wszystkich bibliotek fachowych.
Poza ogólnym wyliczeniem nie uwzględnionych typów bibliotek w krótkiej infor
macji redakcyjnej zabrakło orientacyjnych choćby danych określających komplet
ność bazy źródłowej Informatora. Nie wiemy, jaki jest w przybliżeniu stan liczbowy
sieci bibliotecznej okręgu, na ile ankiet nie udało się uzyskać odpowiedzi, z ilu
niepełnych zrezygnowano, aby na koniec wysnuć wniosek, jaką część bibliotek okrę
gu krakowskiego objął wykaz Informatora. Brakiem jest niesprecyzowanie dokład
niej kryteriów zastosowanej selekcji placówek. O eliminacji poszczególnych biblio
tek decydować winny względy merytoryczne dotyczące działalności i wartości zbio
rów. W omawianym wydawnictwie przyjęto zasadę wyłączenia bibliotek nie pełnią
cych roli warsztatu badawczego. W intencjach autorów rolę taką spełnią placówki
posiadające odpowiedni profil zbiorów (literatura naukowa i popularnonaukowa); co
spowodowało, że w Informatorze obok bibliotek wyższych uczelni i instytutów
naukowo-badawczych znalazły się także placówki domów kultury, terenowe biblio
teki powszechne miast i powiatów województwa, wykazujące w swoich zbiorach
także książki niebeletrystyczne. Takie kryteria selekcji nie powinny wobec tego w y 
kluczać specjalistycznych filii sieci miejskiej bibliotek publicznych, czy zasobów bi
bliotek szkół średnich, gromadzących książki o podobnym lub nawet bardziej różno
rodnym profilu.
Przykładowo Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie w podległych sobie
czytelniach udostępnia podręczniki i skrypty dla szkół wyższych, posiada ponadto
dwie wypożyczalnie na terenie domów studenckich, samodzielne czytelnie naukowe
(jedna z wypożyczalnią książek w językach obcych).
Dostęp do księgozbiorów niektórych bibliotek szkół średnich Krakowa jest
wprawdzie ograniczony, ale są one zasobne i bogate, choćby ze względu na wielo
letnie tradycje.
Informacje o zbiorach przykładowo wymienionych placówek z punktu widzenia
użytkowników byłyby bardzo wskazane i pożyteczne. Jeżeli zdecydowano ich nie
uwzględniać, można było ewentualnie elementy wykraczające poza typową struk
turę sieci opisać w ramach placówki centralnej.
Koncepcja, z jaką przystąpiono do gromadzenia materiałów do Informatora,
daje się precyzyjnie odczytać poprzez schemat opisu, złożony z elementów powszech
nie przyjętych: adres, rok założenia, warunki i czas udostępniania, zakres i liczba
ni® oz6adzają się z danymi w ynikającym i z num eracji w tekście. Inform ator
!?
ogółem 752 pozycje, w tej liczbie pominięte zostały nr: 316, 660-669, jest natomiast
nr 436a więc należy przyjąć, że Inform ator wykazuje 589 placówek z terenu miasta oraz 153
z terenu w ojew odztw a (Przyp. Red.).
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zbiorów (stan opracowania), usługi informacyjne, wydawnictwa własne, bibliografia
podmiotowo-przedmiotowa.
W niektórych wypadkach uzupełniono opis historią biblioteki. W odróżnieniu
od informatorów innych miast uderza brak bliższego ukazania warsztatu informacji
i w ogóle tego, co nazywamy powszechnie „służbą informacyjną” . Informator kra
kowski odpowiada w zasadzie jedynie na pytanie: „kto udziela inform acji” . Zespól
danych o służbie informacyjnej jest częściowo wykazany w uwagach o ■usługach
biblioteki dla czytelników. Sformułowanie „inform acji udziela...” jest zbyt ogólne
w stosunku do mieszczących się tam danych o usługach biblioteki.
Opis pełny, rozwinięty otrzymały biblioteki zasobne i wyżej zorganizowane,
większość opisów musiała być z konieczności ograniczona. Szczególną uwagę i w iel
ką staranność poświęcono sprawom zasobność! zbiorów, mając na uwadze ich bez
pośrednią przydatność dla korzystającego. Rozbudowany opis placówki świadczy, że
jest to koncepcja inform acji o zasobach i usługach pojęta stosunkowo szeroko, od
miennie od większości znanych nam informatorów. Widoczna jest dbałość i skrupu
latność w ukazywaniu obrazu życia placówki. Charakteryzuje się bliżej lokale bi
blioteczne i to tak przeciwstawne, jak budynek zapewniający doskonałe warunki
pracy Biblioteki AGH i pomieszczenia Biblioteki WSE borykającej się z trudnoś
ciami lokalowymi. Podaje się także nazwiska niektórych wieloletnich i zasłużonych
dyrektorów bibliotek, niestety tylko niektórych i chyba nie ze względu na brak
danych. Zabrakło w Informatorze m. in. nazwiska wybitnego organizatora bibliote
karstwa i historyka-bibliografa — dyrektora MBP w Krakowie, doc. dr Józefa
Korpały.
Korzystanie z Informatora ułatwiają bardzo dwa załączone indeksy: alfabe
tyczny instytucji oraz przedmiotowy zbiorów. Wzorem obcych wydawnictw zasto
sowano w tym ostatnim nowoczesną metodę wyróżnienia graficznego numerów po
zycji bibliotek dostępnych publicznie.
W wyniku słusznych założeń metodologicznych i rzetelnego opracowania om ó
wiony Informator spełnia swoje zadania społeczne: realizuje dobrą koncepcję, ma
szeroki zakres materiałów, ujawnia cały szereg m ało znanych, a cennych księgozbio
rów. Z punktu widzenia informacji zbiorowej jego treść jest w pełni przydatna,
natomiast forma zewnętrzna, możliwości praktycznego, codziennego użytkowania w y 
dawnictwa należy niestety uznać za niewystarczające. Informator już w samym za
łożeniu jest publikacją przeznaczoną do częstego użytkowania. Niestety, egzemplarz
nadesłany do recenzji rozpadł się na kilka części jeszcze przed je j napisaniem. Jest
to przykład istotnych rozbieżności między najlepszymi intencjami i wysiłkiem auto
rów a możliwościami wydawniczymi poważnych skądinąd instytucji naukowych.
Cecylia Duninowa

PRZEPISY KATALOGOW ANIA
Edinye pravila opisanija proizvedenij pećati dlja bibliotećnych katalogov. 2 izd.
ispravl. i dopoln. ć. 1, vyp. 1: Opisanie knig. vyp. 2: Organizacija alfavitnogo kataloga knig. Moskva 1959-1961.
Bibliotekarzom pracującym przy opracowywaniu katalogu alfabetycznego zna
ny jest problem kart pomocniczych, nie najlepiej rozwiązany w polskich przepisach
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katalogowania. W oczekiwaniu na ukazanie się u nas nowych zasad katalogowania,
warto przyjrzeć się, jak ten problem został rozwiązywany we współczesnych instruk
cjach innych krajów. Uwagi niniejsze dotyczą problemu opisów pomocniczych i kart
pomocniczych w radzieckiej instrukcji katalogowania.
Edinye pravila opisanija proizvedenij pecati dlja bibliotećnyćh katalogov1 za
częły wychodzić w drugim wydaniu jeszcze przed Międzynarodową Konferencją
IFLA na temat katalogowania. W zasadniczych założeniach nie różnią się one od
rezolucji międzynarodowych, ponieważ bibliotekoznawcy radzieccy za podstawę w y 
pracowania własnych przepisów przyjęli zasady instrukcji anglo-amerykańskiej,
słusznie przewidując, że stanie się ona kiedyś wzorem dla instrukcji międzynaro
dowej2.
Wieloletnie prace nad radzieckimi przepisami zmierzały do osiągnięcia maksy
malnej uniwersalności, zarówno ze względów merytorycznych jak i ekonomicznych,
— jedna metoda opisu powinna służyć potrzebom wszelkiego rodzaju katalogów
różnych typów bibliotek oraz potrzebom bibliografii3. Katalog alfabetyczny podpo
rządkowany został tej naczelnej zasadzie, przede wszystkim co do wyboru hasła
dla opisu głównego, ustalenia funkcji opisu pomocniczego i postaci karty katalo
gowej oraz sposobu szeregowania kart.
Radziecki bibliotekoznawca R. S. Giljarevskij w rozważaniach nad rolą opisu
głównego i pomocniczego pisze: „Wybór hasła powinien być podyktowany typem
wydania, wyglądem książki, jej czytelniczym przeznaczeniem, oryginalne elementy
książki nadane jej przez wydawcę mogą znaleźć miejsce w opisie pomocniczym”4.
Taki pogląd na rolę opisu pomocniczego reprezentują również i autorzy Edinych
pravil — opisy pomocnicze są nieodłącznym atrybutem katalogu alfabetycznego -—
do nich też należy zachowanie jego formalnego charakteru oraz współudział w speł
nianiu podstawowych zadań, tj. — identyfikacji książki i prezentacji wszystkich
posiadanych przez bibliotekę prac autora indywidualnego lub korporatywnego, po
przez zgromadzenie ich opisów pod jednym hasłem. Uboczną funkcją opisów po
mocniczych jest wzbogacanie katalogu dodatkowymi hasłami ustalanymi w zależ
ności od potrzeb i profilu biblioteki, poszerzającymi informacje o księgozbiorze,
autorze lub wydawnictwie.
Rodzaje opisów pomocniczych i kart pomocniczych oraz technika ich sporządza
nia omówiona została w Edinych pravilach £. 1, vyp. 1 na s. 119-135, szeregowanie
w ć. 1, vyp. 2 s. 83-96. Dopolnenija i izmenenija k Edinym pravilam5, wprowadzają
zmiany w formie opisów pozwalające na bezpośrednie wykorzystanie karty katalo
gowej do publikacji bibliografii. Forma opisów pomocniczych i sposób ich szerego
wania wydają się dość skomplikowane jest to jednak nieunikniona konieczność dla
osiągnięcia końcowych efektów w katalogu.
Edinye pravila wyróżniają trzy rodzaje opisów pomocniczych (vspomogatelnych
opisanij):
— opisy dodatkowe (dobavocnoe opisanija) — które charakteryzują dzieło,
— opisy seryjne (seryjnoe opisanija) — charakteryzują zbiór dzieł,

1 Edinye pravila opisanija proizvedenij pećati dlja biblioteinych katalogov. 2 izd., ispravl.
i dopoln. C. 1, vyp. 1: Opisanie knig. Moskva 1959-1960 s. 669, vyp. 2: Organizacija alfavitnogo
kataloga knig. Moskva 1961 s. 163.
! E. I. S a m u r i n : O primenenii anglo-amerikanskoj instrukcii k ruskoj bibliograf ićeskoj
praktike. [W:] Trudy pervogo vserossijskogo bibllograflieskogo s’ezda. Moskva 1926 s. 100-103.
8 E. A. N o v i k o v a : Principy opisanija proizvedenij pećati v sovetskich katalogizacjonnych instrukcjach. Sov. Bibliogr. 1964 vyp. 4 s. 59-72.
4 R. S. G i l j a r e v s k i j : Razvitie sovrem ennych principov knigoopisanija. Kratkij o£erk.
Moskva 1961 s. 115.
5 Dopolnenija i izmenenija k „Edinym pravilam opisanija proizvedenija pecati dlja biblioteinych katalogov, Ć. 1, vyp. 1. 2-e izd., ispravl. i dopoln. 1960” . Moskva 1967 s. 63.
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— opisy analityczne (analitićeskoe opisanija) — charakteryzują część lub fragment
dzieła.
Opisy pomocnicze odnoszą się do konkretnego dzieła, w odróżnieniu od kart po
mocniczych, które odnoszą się do hasła.
Karty pomocnicze (vspomogatelnye kartoćki) — informują i odsyłają — wiążą
między sobą różne form y hasła, są przewodnikami i tłumaczami, odnoszą się do
form y hasła, a także jego treści, jak np. karty informacyjne (spravocnoe kartoćki),
które zawierają bliższe dane o autorze lub dziele.
Terminem „karty pomocnicze” objęte są też odsyłacze:
— ogólne (obśćye ssylki) — odsyłają do przyjętej w katalogu form y hasła formułką
„zob.” (sm.);
— uzupełniające (ćastnye ssylki), „zob. też” (sm. także) — wiążą odmienne form y
tego samego hasła.
Zasadniczą cechą opisów pomocniczych jest to, że forma jaką się im nadaje
pozwala na włątzanie ich w jeden szereg alfabetyczny z opisami głównymi. Różnią
się one bowiem tylko rozmieszczeniem poszczególnych elementów na karcie kata
logowej, zaopatrzonej w tym celu w dwa pionowe marginesy z lewej strony, oraz
umieszczonym na naczelnym miejscu hasłem opisu dodatkowego.
Opisy dodatkowe w zależności od pełnionych przez nie funkcji można podzielić
na trzy grupy:
a) opisy dodatkowe, które są inną wersją opisu głównego,
b) opisy dodatkowe uzupełniające opis główny,
c) opisy dodatkowe informujące, o charakterze przedmiotowym.
Przy szeregowaniu opisów dodatkowych pierwszego typu (grupa „a” ) nie uwzglę
dnia się hasła opisu głównego (jeśli jest nim hasło autorskie), a to dlatego, że współ
autor, autor przeróbek, opracowujący (w dziełach o autorstwie indywidualnym),
współautor, redaktor, opracowujący, komentator, ilustrator i tłumacz (w dziełach
0 autorstwie korporatywnym) oraz inne osoby biorące udział w powstaniu dzieła
zbiorowego albo anonimowego figurują w katalogu „na prawach autorskich” .
Taka metoda pozwala na swobodniejszy wybór hasła, bez konieczności liczenia
się ściśle z wymogami katalogowania alfabetycznego, umożliwia stosowanie hasła
korporatywnego, ułatwia bardzo poszukiwania w katalogu. Do grupy tej wchodzą
też opisy dodatkowe z autorem korporatywnym w haśle. Jeśli odnoszą się one do
dzieł o autorstwie indywidualnym, to przy szeregowaniu alfabetycznym, dopuszcza
się możliwość wydzielenia ich w osobny szereg. Drugim' elementem szeregowania
staje się wówczas hasło opisu głównego — nie tytuł.
Opisy dodatkowe z hasłem tytułowym, sporządzane w wypadkach: gdy autor
dzieła nie jest przez wydawcę umieszczony na karcie tytułowej, gdy istnieje drugi
tytuł na okładce lub obwolucie, gdy dzieło jest komentarzem albo suplementem do
innego dzieła, pełnią ponadto w katalogu funkcje zastępcze w stosunku do opisu
głównego.
W Edinyćh pravilach pojęcie autorstwa jest ograniczone, a to ze względu na
uniwersalne przeznaczenie opisu głównego; w wypadku prac, dla których wybór
hasła autorskiego może być problemem, wybiera się hasło tytułowe, a postulaty
katalogu autorskiego spełniają opisy pomocnicze.
Opisy dodatkowe sporządzane dla: redaktora, komentatora, tłumacza, ilustratora
dzieła o autorstwie indywidualnym (grupa „b ”) — uzupełniają tylko opis główny
1 hasło autorskie w katalogu, dlatego też przy szeregowaniu o ich miejscu w obrębie
hasła decyduje hasło opisu głównego. Nie mając form y odsyłacza, opisy te wska
zują na właściwego twórcę dzieła, a nie na dzieło, jak to było w grupie omawianej
wyżej.
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Problem opisów dodatkowych o charakterze przedmiotowym (grupa „c”) dysku
towany był na Konferencji Naukowej poświęconej sprawom katalogowania, która
odbyła się w Moskwie 1965 r.6 Uchwały tej konferencji miały na celu maksymalne
zbliżenie opisów katalogowego i bibliograficznego oraz jak najdalej posuniętą eko
nomikę prac związanych z organizacją katalogów. E. A. Novikova wystąpiła z wnio
skiem fakultatywnego zamieszczania w katalogu alfabetycznym opisów dodatkowych
typu personalnego, być może stanowisko to zostanie uwzględnione w trzecim w y
daniu Edinyćh pravil. Opisy dodatkowe dla nazw miejscowości obowiązują tylko
biblioteki nie posiadające katalogów przedmiotowych.
Wszystkie opisy dodatkowe o charakterze przedmiotowym stanowią w katalogu
odrębną, wydzieloną poza obręb hasła grupę, jedynie opisy dodatkowe dla dzieł,
które są przedmiotem innego dzieła, umieszcza się bezpośrednio po opisie głównym
dzieła, do którego się odnoszą.
Opisami wzbogacającymi katalog i sięgającymi głębiej w zawartość księgozbio
ru są opisy analityczne i seryjne. Liczne przykłady opisów analitycznych przyta
czane w Edinyćh pravilach świadczą o ich popularności w bibliotekach radzieckich.
Dla części wydawnictw wielotomowych, zbiorowych lub ciągłych, posiadających włas
ną kartę tytułową, sporządza się opis analityczny pełny, dla fragmentów dzieł, oraz
artykułów z czasopism — opis skrócony.
Opisy analityczne dają duże możliwości wykazania w katalogu alfabetycznym
specjalizacji księgozbioru biblioteki. Zaleca się stosowanie ich dla prac dotyczących
działalności KPZR i wyższych organów władzy ZSRR, pierwszych publikacji klasy
ków marksizmu — leninizmu itp. materiałów służących propagandzie idei komuni
stycznych i dotyczących aktualnych problemów politycznych. Opisy analityczne w
miarę dezaktualizacji można wycofać bez szkody dla katalogu.
Hasłem opisu seryjnego jest tytuł serii — w rzadkich wypadkach autor indy
widualny lub zbiorowy — wszystkie wydawnictwa zbiorowe i seryjne, w których
tytule występuje nazwa 'instytucji lub organizacji, opracowywane są według prze
pis ó w ^ la wydawnictw ciągłych. Jeśli w nazwie serii po słowie: „biblioteka” , „bi
blioteczka” lub temu podobnym występuje tytuł serii w mianowniku, w opisie prze
nosi się go na początek hasła, likwidując w ten sposób długie ciągi haseł zaczyna
jących się od tego samego wyrazu. Opisy poszczególnych części serii występują w
formie skróconej.
W bibliotekach radzieckich, ze względu na różnorodność alfabetów i języków
prowadzi się dwa lub kilka ciągów katalogu alfabetycznego7. Nazwę autora indy
widualnego podaje się w najbardziej znanej lub najbardziej prawidłowej formie8,
ustalonej dla określonego katalogu językowego, nazwę autora korporatywnego —
w języku tekstu katalogowanego dzieła. Powoduje to konieczność częstego stosowa
nia odsyłaczy łączących różne form y nazw w obrębie jednego katalogu i kart infor
macyjnych łączących różne ciągi katalogów.
Karty informacyjne nie tylko łączą hasła, ale również je objaśniają, spełniają
rolę informatorów formalnych i przedmiotowych, gdy trzeba naprowadzić czytel
nika na właściwy trop poszukiwań, mogą one też łączyć kilka różnych tytułów jed
nego dzieła oraz jego różne wydania i przekłady.
Autorzy Edinyćh pravil zalecają jednak ostrożność i umiarkowanie w stosowa
niu kart i opisów pomocniczych, w obawie o jasność i logiczność katalogu. Omawia
• A . A. C h r e n k o v a , E. A. N o v i k o v a : D ejatel’nost mezduvedom ostvennoj katalogizacjonnoj komisii v oblasti m etodiki opisani ja proizvedenil pecati. Sov. Bibliogr. 1970 WD. 3
s. 17-30.
» Rasstanovka opisanij knig na inostrannych jazykach v alfavitnom kataloge. Moskva
1968 s. 83.
•
„Im ja avtora privoditsja v najbolee izvestnoj iii najbolee pravilnoj v form e imenitel’nom padeże” zob. Edlnye pravila C. 1, vyp. 1 s. 167.
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się ich wszelkie możliwe form y i rodzaje, zaznaczając jednocześnie, że nie w każdej
bibliotece są niezbędne. Wprowadzane być winny w zależności od charakteru księgo
zbioru, typu biblioteki, potrzeb czytelniczych. Wykorzystanie możliwości jakie stwa
rzają w tym zakresie Edinye pravila pozostawia się często rozwadze i uznaniu b i
bliotekarza.
Jadwiga Olczak
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ZARZĄDZENIE NR 49/71
Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk
z dnia 16 grudnia 1971 r.
w sprawie organizacji i działania sieci bibliotek naukowych Polskiej Akademii Nauk
W związku z art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliote
kach (Dz. U. nr 12 poz. 63) zarządza się, co następuje:
§ 1 1 . Ustanawia się w Polskiej Akademii Nauk jednolitą sieć bibliotek naukowych,
zwanych dalej „bibliotekami sieci PAN” .
2. Biblioteki sieci PAN wchodzą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
3. Biblioteki sieci PAN współdziałają z bibliotekami naukowymi innych resor
tów w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania zbio
rów oraz w zakresie prowadzenia prac informacyjnych, dokumentacyjnych i nauko
wo-badawczych .
§ 2 W skład sieci bibliotek PAN wchodzą:
1) biblioteki samodzielne,
2) biblioteki placówek naukowych,
3) biblioteki stacji naukowych PAN za granicą,
4) biblioteki towarzystw naukowych dotowanych przez Polską Akademię Nauk.
§ 3 1. Biblioteki sieci PAN uczestniczą w ' systemie środowiskowej współpracy bi
bliotek naukowych oraz w ogólnokrajowym systemie specjalizacji zbiorów biblio
tecznych.
2. Biblioteki sieci PAN uczestniczą w ogólnokrajowym systemie informacji, na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 4 1. Samodzielne biblioteki Polskiej Akademii Nauk powołuje, przekształca i zwi
ja Prezydium Polskiej Akademii Nauk na wniosek Sekretarza Naukowego.
2. Statut i strukturę organizacyjną bibliotek samodzielnych ustala Sekretarz
Naukowy Polskiej Akademii Nauk.
3. Biblioteki placówek naukowych działają w ramach struktury organizacyjnej
placówek.
§ 5 1. Biblioteki towarzystw naukowych dotowanych przez Polską Akademię Nauk
działają na zasadach określonych przez władze tych towarzystw, w ramach prze
pisów obowiązujących w Polskiej Akademii Nauk.
§ 6 Biblioteki sieci PAN uczestniczą w działalności naukowej Polskiej Akademii
Nauk poprzez:
1) organizację materiałów bibliotecznych, ich właściwe gromadzenie, opracowy
wanie i udostępnianie;
2) prowadzenie prac bibliograficznych, informacyjnych i dokumentacyjnych;
3) prowadzenie innych prac na zlecenie władz Polskiej Akademii Nauk; ponad
to w miarę możliwości;
4) prowadzenie prac naukowo-badawczych, w szczególności w zakresie biblio
tekoznawstwa, bibliologii i nauk pokrewnych oraz prac edytorskich;
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5)
uczestniczenie w organizowaniu kształcenia i doskonalenia zawodowego pra
cowników bibliotek sieci PAN.
§ 7 Biblioteki sieci PAN ściśle współdziałają:
1) z Ośrodkiem Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN — w zakresie pro
blematyki informacyjnej i dokumentacyjnej oraz reprograficznej,
2) z Archiwum PAN — w zakresie szczegółowych zagadnień będących przed
miotem działalności Archiwum.
§ 8 Biblioteki sieci PAN współdziałają w zakresie zagranicznej wymiany i importu
wydawnictw ciągłych i zwartych oraz w zakresie gospodarki dubletami i drukami
zbędnymi z Ośrodkiem Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN.—
§ 9 1. Biblioteki samodzielne Polskiej Akademii Nauk organizują w ustalonym dla
nich zasięgu działania środowiskową współpracę bibliotek sieci PAN.
2. Przedmiotem środowiskowej współpracy bibliotek sieci PAN są zasadnicze
kierunki ich podstawowej działalności w zakresie gromadzenia, uzupełniania, opra
cowania i udostępniania zbiorów oraz w zakresie informacji.
§ 1 0 Biblioteki samodzielne Polskiej Akademii Nauk w ustalonym dla nich zasięgu
działania pełnią w stosunku do bibliotek sieci PAN następujące funkcje:
1) instruktaż metodyczny w zakresie prac bibliotecznych,
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry bibliotekarskiej,
3) nadzór merytoryczny nad działalnością bibliotek pod względem organizacji
1 metod pracy;
4) inicjowanie udziału bibliotek sieci PAN we współpracy środowiskowej oraz
w ramach ogólnokrajowego systemu .specjalizacji zbiorów bibliotecznych,
5) przeprowadzenie okresowych analiz celowości nabytków zagranicznych.
§ 11 1. Nadzór nad bibliotekami sieci PAN sprawuje Sekretarz Naukowy Polskiej
Akademii Nauk poprzez Biuro Wydawnictw i Bibliotek.
2.
Zakres czynności Biura Wydawnictw i Bibliotek PAN jest określony regula
minem Sekretariatu Administracyjnego PAN.
§ 12 Organem doradczym i opiniodawczym Sekretarza Naukowego PAN w zakresie
polityki bibliotecznej jest Komisja do spraw bibliotek, inform acji naukowej i archi
wów PAN.
§ 1 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH
w okresie od marca do października 1971 r. złożone na zebraniu plenarnym
ZG SBP w dniu 14 X 1971 r. w Olsztynie przez sekretarza generalnego
kol. Stanisława Jeżyńskiego
Zgodnie z przyjętym na początku roku założeniem, że podczas jesiennych ple
narnych posiedzeń Zarządu Głównego SBP przedstawiana będzie jedynie informacja
0 ważniejszych pracach Prezydium a pełne sprawozdanie z działalności Prezydium
składane będzie na wiosennych posiedzeniach — obecnie Prezydium ZG informuje
jedynie o istotniejszych sprawach załatwionych bądź będących w toku załatwiania
oraz o aktualnych pracach Referatu Wydawniczego.
W związku z niedawnym wzrostem cen papieru i usług poligraficznych sytuacja
wydawnictwa SBP uległa dalszemu skomplikowaniu. Dotychczasowe trudności, któ
rych przyczyną jest przede wszystkim brak stałej bazy poligraficznej, pogłębiły się
1 zmusiły Referat Wydawniczy do energicznego poszukiwania dróg wyjścia z impasu.
Aktualnie szuka się nowych rozwiązań, zarówno w zakresie wydawnictw książko
wych jak i wydawania czasopism. Sprawy te dominowały w pracach Biura i były
(a także będą w dalszym ciągu) przedmiotem rozważań i obrad Prezydium ZG.
Na wstępie informacje o stanie produkcji bieżącej wydawnictw zwartych.
W okresie sprawozdawczym (tj. od marca br.) ukazało się nakładem Stowarzy
szenia 5 książek w łącznym nakładzie 26 tysięcy egzemplarzy i łącznej objętości
50,75 ark. druk. (6.0,18 ark. wyd.). Są to następujące prace:
Z doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicznych, R. 9.
M. Getter, A. Tokarz: "Wrzesień 1939 w książce, prasie i filmie. Poradnik biblio
graficzny.
J. Grycz, Wł. Borkowska: Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego
(wyd. V).
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 1968. Adnotowany rocęnik bibliogra
ficzny.
F. Neubert i J. Łasiewicka: Bibliografia dla dzieci 1945-1960. Przekłady.
Ponadto przewiduje się, że do końca roku 1971 ukażą się jeszcze:
Informator bibliotekarza i księgarza 1972.
K. Swierkowski: Księgoznawstwo dla każdego.
M. Czarnowska, J. Wojtyniak: Statystyka dla bibliotekarzy
oraz przypuszczalnie jeszcze' dwie pozycje, a mianowicie:
Literatura piękna 1969. Adnotowany rocznik bibliograficzny.
R. Przelaskowski: Zagadnienia organizacyjne bibliotek.
Ukazanie się tych książek wpłynie dodatnio na stan finansów Stowarzyszenia,
który w tym roku nie przedstawia się dobrze.
Konieczność wydania wielu zaległych numerów czasopism, liczne, a kosztowne
imprezy organizowane przez Zarząd Główny (m. in. dwie sesje naukowe, w końcu
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ub. roku wycieczka grupy bibliotekarzy do ZSRR na obrady kolejnej sesji IFLA)
oraz wspomniany już ogólny wzrost kosztów wydawniczych (przy jednoczesnym
utrzymaniu cen książek i czasopism na dawnym poziomie) spowodowały, przejścio
w e — mamy nadzieję — trudności płatnicze SBP.
Uświadomiło to wyraźnie konieczność skrzętnego liczenia projektowanych w y
datków, co należy utożsamiać w pewnym stopniu z koniecznością ograniczania kosz
towniejszych przedsięwzięć.
Fakt ten jednocześnie obliguje Referat Wydawniczy do opierania swojej dzia
łalności na skrupulatnym rachunku ekonomicznym, do podejmowania takich tylko
inicjatyw wydawniczych, które nie powodują deficytu w budżecie SBP.
Zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez członków Prezydium — szczegółowemu
omówieniu zagadnień działalności wydawniczej SBP poświęcone zostanie specjalne
posiedzenie Prezydium. Sprawa układu i realizacji planów wydawniczych, które by
z jednej strony zaspokajały potrzeby środowisk bibliotekarskich, a z drugiej strony
zapewniały wydawnictwu rentowność jest problemem trudnym, ponieważ ogólna sy
tuacja wydawnicza w kraju nie sprzyja rozwojowi niewielkich wydawnictw. Nie
mniej licząc również na solidarność środowisk bibliotekarskich należy sądzić, że
trudności zostaną w ciągu najbliższych paru lat przezwyciężone.
Plan wydawnictwa SBP na rok 1972 przedstawia się następująco:
1. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 1969. Adnotowany rocznik bibliogra
ficzn y;
2. Literatura piękna 1970. Adnotowany rocznik bibliograficzny;
3. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 1970. Adnotowany rocznik bibliogra
ficzny;
4. Praca zbiorowa: W bibliotece dla dzieci. Poradnik metodyczny pod red. I. Stachelskiej;
5. Z. Żydanowicz: Przewodnik po bibliografiach obcych dla pracowników ośrod
ków informacji;
6. S. Jeżyński: Z książką za pan brat. Quizy i wieczory literackie;
7. Praca zbiorowa: Informator bibliotekarza i księgarza 1973;
8. W. Kiedrzyńska: Powstanie warszawskie w książce i prasie. Poradnik biblio
graficzny;
9. Literatura piękna 1971. Adnotowany rocznik bibliograficzny;
10. Praca zbiorowa: Z doświadczeń bibliotek szkolnych i pedagogicznych. R. 10;
11. Maria Gutry: Praca z dziećmi w bibliotece gromadzkiej;
12. Ryszard Przelaskowski: Biblioteki naukowe w Polsce.
Po przezwyciężeniu ogromnych trudności w uzyskaniu odpowiedniejszych niż do
tychczasowe warunków drukowania czasopism, po paru latach niewątpliwie kata
strofalnej sytuacji czasopism, których produkcja miała wielkie opóźnienia, iż stawał
pod znakiem zapytania w ogóle sens kontynuowania wydawania czasopism, obecnie
należy odnotować wyraźną poprawę na tym odcinku.
Stan produkcji czasopism SBP w dniu 5 X 1971 r. przedstawiał się następująco:
„Poradnik Bibliotekarza” nr 8/10/1971 znajduje się w ostatniej fazie produkcji
w drukarni; ukaże się w październiku (nr jest potrójny ze względu na specjal
ną tematykę, poświęcony Zamkowi Warszawskiemu, zawiera wiele interesujących
mateniałów). Miesięcznik ten nie ma zatem już opóźnienia. Nr 11/12/1971 znajduje się
w składzie w drukarni. Nr 1/1972 jest w opracowaniu technicznym, będzie przekaza
ny do składu w październiku lub na początku listopada.
„Bibliotekarz’ nr 7/8/1971 znajduje się w ostatniej fazie produkcji w drukarni;
ukaże się w bieżącym miesiącu (nr podwójny, tematyczny — poświęcony jubileuszo
w i Biblioteki Miejskiej w Krakowie). Nr 9/1971 w składzie w drukarni. Nr 10/12/1971
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w opracowaniu technicznym, będzie przekazany do składu w październiku (nr p o
trójny — tematyczny, poświęcony zagadnieniu funkcji oświatowych i kulturotwór
czych bibliotek wiejskich). Nr 1/1972 w opracowaniu technicznym, będzie przeka
zany do składu w listopadzie br. Jak z tego wynika Bibliotekarz ma jeszcze (dwu
miesięczne) opóźnienie. Wiąże się to z pewnymi perturbacjami w drukarni, w któ
rej jest ulokowany (Biblioteka Narodowa). Powaga firm y jest jednak gwarancją
opanowania sytuacji.
„Przegląd Biblioteczny” nr 2/3/1970 w ostatniej fazie produkcji w drukarni, uka
że się na przełomie października i listopada. Nr 4/1970 przygotowany do łamania,
ukaże się w bieżącym roku. Nr 1/4/1971 będzie złożony do druku do końca bieżące
go roku. Nr 1/1972 przekazany do składu, do Wydawnictwa Ossolineum.
Dążenie do usprawnienia wydawania kwartalnika Przegląd Biblioteczny, które
natrafiało dotychczas na szczególne trudności, powodowane m. in. skomplikowanym
charakterem składu drukarskiego, skłoniło Prezydium ZG do szukania zupełnie n o
wych rozwiązań. Koszty wydawnicze tego periodyku wzrosły do tego stopnia, że
kwartalnik przynosił roczny deficyt ok. 200 tys. złotych. Nie można było również
zapewnić mu właściwej a niezbędnej czasopismu naukowemu bazy poligraficznej.
W związku z tym podjęto rozmowy z Polską Akademią Nauk, w wyniku których
doszło do porozumienia o wspólnym wydawaniu Przeglądu przez Bibliotekę Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich począwszy od
rocznika 1972.
Dzięki temu porozumieniu Przegląd zyska miejsce w planach Wydawnictwa
Ossolineum, co oznacza zapewnienie mu m. in. stałej bazy poligraficznej. Również
ekonomiczna strona tej zmiany jest korzystna; nastąpi zwiększenie nakładu, deficyt
zostanie znacznie zmniejszony i pokrywany wspólnie przez SBP i PAN.
W skład Kolegium redakcyjnego wejdą, obok kolegów zgłoszonych przez Pre
zydium ZG SBP, członkowie redakcji powołani przez sekretarza naukowego PAN.
Roczniki 1970 i 1971 wydane zostaną jeszcze na dotychczasowych zasadach.
*
*

*

Sprawom organizacyjnym i programowym wszystkich krajowych czasopism bi
bliotekarskich, bibliotekoznawczych i księgoznawczych poświęcona została zorgani
zowana przez Prezydium ZG SBP ogólnopolska narada redaktorów czasopism fa 
chowych, która odbyła się w dniu 5 października 1971 r. w Warszawie. Na konfe
rencję przybyli redaktorzy i przedstawiciele zainteresowanych redakcji.
Dyskusja, której podstawą stał się opracowany przez kol. kol. mgr. Andrzeja
K ł o s s o w s k i e g o i dr. Krzysztofa M i g o n i a referat, o aktualnym stanie cza
sopism bibliotekarskich i księgoznawczych w Polsce, pozwoliła na wyciągnięcie licz
nych wniosków — ważnych dla dalszego rozwoju czasopism.
Komisja wnioskowa w składzie kol. kol.: C. D u n i n o w a , S. J e ż y ń s k i ,
J. K o r p a ł a , który jej przewodniczył, przy współudziale A. K ł o s s o w s k i e g o ,
K. M i g o n i a i Z. Ż m i g r o d z k i e g o przedstawiła następujące wnioski, które
zostały przez zebranych uczestników konferencji zaakceptowane:
1. Na obecnym etapie nie należy dążyć do zwiększenia liczby wydawanych ty
tułów czasopism bibliotekarskich i bibliotekoznawczych. Natomiast trzeba starać się
o powiększenie objętości czasopism wydawanych przez Stowarzyszenie Biblioteka
rzy Polskich, podniesienie ich poziomu merytorycznego i ściślejszego związania z ży
wotną problematyką bibliotekarstwa polskiego.
2. Należy dołożyć starań, aby doprowadzić do wyraźniejszego rozgraniczenia
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tematycznych profilów czasopism Stowarzyszenia. Powinno się to przyczynić do
ujęcia w nich pełnej tematyki bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Celowe również
jest poszerzenie kręgu autorów, zarówno ze środowisk bibliotekarskich jak i pozabibliotekarskich a zajmujących się tematyką bibliotekarstwa i czytelnictwa (socjo
logowie, naukoznawcy, pedagodzy, psychologowie).
3. Trzeba dążyć do unowocześnienia szaty graficznej czasopism Stowarzysze
nia, zwłaszcza Poradnika Bibliotekarza. Zarówno w Bibliotekarzu, jak i w Przeglą
dzie Bibliotecznym postuluje się rozszerzenie zakresu informacji o problemy biblio
tekarstwa i czytelnictwa za granicą.
4. Szczególny nacisk należy położyć na poszerzenie zawartości Przeglądu Biblio
tecznego, który w szerszym zakresie powinien uwzględniać problematykę informacji
naukowej i czytelnictwa. W celu lepszego przystosowania -do celów szkoleniowych
i samokształcenia należałoby zmodyfikować Bibliografię Analityczną Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej, w szczególności pożądane byłoby rozszerzenie proble
matyki objętej bibliografią i zwiększenie objętości adnotacji.
5. W czasopismach taibliotekoznawczych ważniejsze rozprawy należy zaopatry
wać w obszerniejsze streszczenia w językach obcych. Po okładce należy dawać
wkładkę z abstrakcjami obcojęzycznymi, jak to się stosuje za granicą (np. Zentralblatt fiir Bibliothekswesen). Należy również wzorem czasopism amerykańskich poda
wać informacje o autorach.
6. Za istotne zadanie czasopism bibliotekarskich i bibliotekoznawczych należy
uznać prowadzenie systematycznej i planowej polityki omawiania i recenzowania
literatury fachowej zarówno krajowej jak i zagranicznej.

*

*

A oto dalsze informacje o działalności Prezydium i jego członków.
W odbywającej się w Liverpoolu 37 Sesji IFLA (27 VIII-4 IX) udział wzięły na
stępujące osoby: kol. kol.: d r J . K o ł o d z i e j s k a , doc. dr A. C z e k a j e w s k a ,
doc. dr W. S t a n k i e w i c z , dr I. M o r s z t y n k i e w i c z o w a oraz dr J. W i e r z 
b i c k i , który został wybrany na dalsze 2 lata sekretarzem Kom isji Budownictwa
IFLA. Niestety nie wyjechał do Ldverpoolu.kol. doc. dr J. B a u m g a r t — mimo'
otrzymania paszportu i dewiz — ponieważ Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego nie zarezerwowało w odpowiednim czasie miejsca w samolocie.
Uczestnicy Sesji omówili przebieg obrad oraz istotniejsze wynikające z nich
wnioski podczas jednego z posiedzeń Prezydium ZG SBP. Kol. W. Stankiewicz —
przewodniczący polskiej delegacji — również na spotkaniu w Bibliotece Narodowej
przedstawił najciekawsze problemy poruszane na Sesji i omówił udział w obradach
delegacji polskiej. Obszerną relację z Sesji opublikuje miesięcznik Bibliotekarz.
Z ciekawą inicjatywą wspólnego zorganizowania zjazdu-sympozjum biblioteka
rzy slawistycznych w r. 1972 lub w r. 1973 (w czasie trwania Międzynarodowych
Targów Książki) wystąpiła Centrala Handlu Zagranicznego „Ars Polona”. Oceniając
pozytywnie ten projekt, Prezydium podejmie szczegółowe rozmowy w najbliższym
czasie.
W obec upływu trzyletniej kadencji Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy
Dyplomowanych — Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zwróciło się do
SBP o delegowanie swego przedstawiciela do składu nowej Komisji. Prezydium Z a
rządu Głównego zgłosiło ponownie kandydaturę kol. doc. dr Heleny K o z e r s k i e j .
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Na podstawie zarządzenia nr 13/71 Sekretarza Naukowego PAN Biuro Kadr
Naukowych i Spraw Osobowych PAN zwróciło się 8 VII br. do Prezydium ZG SBP
0 delegowanie przedstawiciela SBP do działającej przy Polskiej Akademii Nauk
Komisji Egzaminacyjnej dla Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji Nauko
wej. Delegatem SBP została wybrana kol. Hanna Za s a d o w a , członek Prezydium
1 przewodniczącą Komisji Inform acji Naukowej SBP.
Pismem z dnia 18 maja br. Komitet Ekspertów dla Opracowania Raportu o Sta
nie Oświaty w PRL zwrócił się do Stowarzyszenia o delegowanie przedstawiciela
SBP do współpracy z Komitetem. Delegatem SBP została wybrana kol. dr Jadwiga
Kołodziejska.
Ogłoszony w listopadzie ub. r. wspólnie z Zarządami Głównymi TPPR i ZZPKiS,
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki konkurs dla bibliotekarzy „Jak po
pularyzuję książkę radziecką” w ywołał duże zainteresowanie i przyniósł w iele cie
kawych prac z 15 okręgów SBP. Na posiedzeniu w dn. 22 VI jury konkursu doko
nało oceny nadesłanych przez W ojewódzkie Komisje prac i rozpatrzyło wnioski o na
grody indywidualne i zespołowe, przyznając łącznie 34 nagrody, w tym 21 indywi
dualnych i 13 zespołowych.
Protokół z posiedzenia został przesłany do wszystkich Okręgów SBP. Obszer
niejsze omówienie Konkursu opracowane przez przewodniczącą jury kol. Izabelę
N a g ó r s k ą zostanie opublikowane w Bibliotekarzu.
W VI Kongresie Techników Polskich w Poznaniu (2-4 IX 1971) Stowarzysze
nie Bibliotekarzy Polskich reprezentował I wiceprzewodniczący kol. Edward A s s bury.
Dnia 30 IX odbyło się z udziałem przedstawiciela Zarządu Głównego SBP (kol.
J. K o r n e c k i e j ) posiedzenie Sekcji Upowszechniania Książki Radzieckiej dzia
łającej przy Zarządzie Głównym TPPR, poświęcone organizacji tegorocznych „Dni
Książki Radzieckiej” (3-13 XI). Prezydium Zarządu Głównego zwraca się z apelem
do Okręgów o wzięcie aktywnego udziału w organizacji „Dni” w swoim środowisku
(przede wszystkim na terenie powiatów).
Dnia 8 X w Redakcji Dziennika Ludowego z udziiałem przedstawiciela SBP
(kol. J. K o r n e c k i e j ) odbyło się zebranie poświęcone IX konkursowi „Złotego
Kłosa” , który w tym roku będzie zorganizowany na nowych zasadach i obejmować
okres 2-letni.

*

•

Ostatnie tygodnie — to okres, w którym, wraz ze wszystkimi środowiskami pra
cujących, bibliotekarze przystąpili do dyskusji przedzjazdowej. Dyskusja, do któ
rej asumpt dały Wytyczne KC PZPR na VI Zjazd Partii, pozwoli na sformułowa
nie ważnych wniosków dotyczących dalszego rozwoju bibliotekarstwa i czytelnictwa.
Prezydium zwraca się do wszystkich Okręgów z prośbą o organizowanie dyskusji
środowiskowych i rozważenie podczas nich problemów pracy i działalności biblio
tecznej. Okręgi zostają jednocześnie zobowiązane do przesłania wniosków z tych dy
skusji do Prezydium, które w oparciu o te materiały sporządzi dokument zbiorczy
i przedstawi je Komitetowi Centralnemu PZPR.
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PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA PLENARNEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO SBP
odbytego dn. 14 X 1971 r. w Olsztynie
W dn. 15-16 X 1971 r. w Olsztynie odbyła się sesja naukowa zorganizowana
przez Prezydium ZG SBP na temat „Rola biblioteki gromadzkiej w rozwoju oświa
ty na wsi”. Sesja poprzedzona była (14 X ) uroczystościami związanymi z 25-leciem
WiMBP w Olsztynie, na które zostali zaproszeni również członkowie ZG Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich. W godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie
plenarne ZG SBP.
Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich kol.
dr Stanisław B a d o ń otwierając posiedzenie powitał zebranych członków Zarządu
Głównego oraz gości: kol. dyr. Ewę P a w l i k o w s k ą oraz kol. dr. Stefana K o 
t a r s k i e g o . Następnie zaproponował następujący porządek obrad:
1. Omówienie założeń do planu finansowego na rok 1972 (dyskusja).
2. Informacje o działalności Prezydium w okresie marzec-październik 1971 r. (dy
skusja).
3. Sprawy różne.
W zagajeniu kol. Przewodniczący wyraził pogląd, że przebieg zebranlia jak rów
nież obrady dwudniowej sesji naukowej zapoczątkują szeroką środowiskową dysku
sję nad „Wytycznymi KC PZPR na VI Zjazd Partii” , w czasie której zostaną w y
eksponowane podstawowe problemy bibliotekarstwa.
ad. 1. Przechodząc do spraw objętych porządkiem obrad kol. St. Badoń — w za
stępstwie nieobecnego Skarbnika — zreferował pierwszy, wstępny projekt budżetu
na rok 1972, szczegółowo omawiając następujące jego elementy: koszty czasopism
(wpływy 820 400, wydatki 689 600); plan wydawnictw zwartych (13 pozycji, wpływy
1265 324, wydatki 733 000); zgłoszone zapotrzebowania Okręgów (72 000); wpływy
z tytułu składek członkowskich (355 474); koszty wyjazdów zagranicznych (151 000,
w tym wycieczka aktywistów SBP na Sesję IFLA w Budapeszcie 100 000), koszty
konferencji problemowych (38 000). Przedstawiony projekt zamyka się następującymi
kwotami: dochody — 2 741 198, wydatki 3 130 679.
Dla zrównoważenia budżetu (w wysokości zł 389 500) planuje się wydanie dwóch
pozycji: 1) Przepisy prawne dla bibliotek publicznych oraz 2) Spis książek w ycofa
nych z bibliotek. W sprawie opracowania tych pozycji prowadzone są rozmowy
z Departamentem KOiB, który zgłosił sugestie na temat przygotowania tych opra
cowań. Kol. przewodniczący wysunął również do rozważenia sprawę podwyższenia
cen wydawanych przez SBP książek.
Następnie kol. S. B a d o ń omówił koszty Przeglądu Bibliotecznego, które obcią
żają-budżet SBP w bardzo poważnym stopniu. Stale wzrastający deficyt powodowa
ny zwyżką cen usług drukarskich oraz trudności poligraficzne przekonały Prezydium
o konieczności szukania radykalnych dróg wyjścia z impasu na tych odcinku. Pod
jęto więc starania i doprowadzono do uzgodnienia z Polską Akademią Nauk spra
wę wspólnego wydawania przez SBP i Bibliotekę PAN w Warszawie od r. 1972
Przeglądu, co szerzej zostało przedstawione w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego.
Dyskusja
Kol. S. A s a n o w i c z (Białystok) wyraził opinię, iż należy zrezygnować z w y 
dania Spisu książek wycofanych, pozostawiając to Ministerstwu Kultury i Sztuki,
poparł natomiast propozycję podwyższenia cen książek oraz zwrócił uwagę na ko
nieczność poprawienia terminowości ukazywania się czasopism.
Kol. W. B a r t o s z e w s k i , redaktor naczelny wydawnictw SBP, udzielił do
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datkowych wyjaśnień na temat spraw wydawniczych, uzupełniając wypowiedź kol.
prezesa S. Badonia. Kol. Bartoszewski stwierdził, że działalność wydawnicza Sto
warzyszenia była i jest w zasadzie rentowna i w zakresie wydawnictw zwartych
przynosi pewne zyski (np. w 1969 r. około 247 000 zł, w 1970 r. około 250 000 zł),
które jednak pochłaniane są częściowo lub całkowicie przez stratę powstającą przy
wydawaniu na dotychczasowych zasadach Przeglądu Bibliotecznego. Dochody z dzia
łalności wydawniczej stanowić mogą jednak przy ostrożnej gospodarce wystarcza
jące zabezpieczenie dla dalszej pracy Wydawnictwa, a nawet dla pewnego, niewiel
kiego jego rozwoju. Nie jest jednak rzeczą możliwą utrzymywanie przez W ydaw
nictwo całej działalności SBP and też pokrywanie z dochodów wydawniczych bardzo
znacznych wydatków na inne cele organizacyjne. Stąd też całkowicie słuszny jest
postulat oszczędnej gospodarki wyrażony w sprawozdaniu sekretarza generalnego.
Kol. W. Bartoszewski wyraził z naciskiem ubolewanie, że dyskusja na temat fi
nansowy SBP dotycząca w dużym stopniu wydawnictw odbywa się pod nieobecność
skarbnika ZG fi postawił konkretny wniosek, aby w przyszłości poważniejsze proble
m y finansowe omawiane były wyłącznie z udziałem skarbnika lub jego zastępcy.
W aktualnej sytuacji Wydawnictwa nie można liczyć na zrównoważenie pro
ponowanego budżetu Stowarzyszenia z działalności wydawniczej w 1972 r. Postulaty
podwyższenia cen książek są niemożliwe do przeprowadzenia, ponieważ SBP jest
związane w tej dziedzinie rygorami ścisłych zarządzeń obowiązujących wszystkich
wydawców. Ceny wydawnictw SBP pozostawać muszą w granicach dopuszczonych
przepisami, a szczególnie obecnie wobec ogólnokrajowej zasady zamrożenia cen
wszystkich produktów (a więc i książek) nie ma żadnych szans na zmianę zasad
kształtowania cen książek, a tym samym na poważniejszą poprawę ewentualnych
wyników finansowych wydawnictw.
Poruszona przez kol. prezesa sprawa ewentualnego wydania wyboru przepisów
prawnych wymagać będzie jeszcze dość znacznego czasu, gdyż dotychczas nie zo
stała nawet przesądzona osoba potencjalnego autora tej pracy. Wydanie tej książki
będzie niewątpliwie dochodowe, ale dochodów tych nie można spodziewać się w
roku 1972.
Kol. M. H u d y m o w a (Koszalin) przypomniała, że Zarząd Okręgu w Kosza
linie dawno już proponował rozważenie możliwości wprowadzenia tzw. członków
wspierających, którymi byłyby np. większe biblioteki i inne instytucje kulturalne
dysponujące odpowiednimi środkami finansowymi. ZO w Koszalinie został poinfor
mowany wówczas, że Stowarzyszenie jako instytucja dotowana przez MKiS nie ma
prawa korzystać z innej pomocy finansowej. Ponieważ w chwili obecnej SBP jest
na własnym rozrachunku, Zarząd Okręgu ponawia swoją propozycję.
Kol. A. J a n i k (Wrocław) rozpatrując plan wydawniczy na r. 1972 zwróciła
uwagę na potrzebę nowego wydania Tablic uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej
oraz prosiła o wyjaśnienia dotyczące dwóch przewidzianych pozycji bibliograficz
nych literatury dla dzieci.
Kol. J. K e l l e s - K r a u z (Wrocław) wysunęła propozycję, aby przy okazji róż
nych jubileuszy biblioteki i Okręgi SBP zakupywały wydawnictwa SBP na nagrody
i prezenty. Nawiązując do ogólnokrajowej dyskusji nad W ytycznym i KC PZPR kol.
J. Kelles-Krauz podkreśliła mocno konieczność wnikliwego opracowania zagadnień
bibliotekarskich, tak by sprawy te nie zostały pominięte w całokształcie wniosków
VI Zjazdu.
Kol. J. K o ł o d z i e j s k a ustosunkowując się krytycznie do przedstawionego
projektu budżetu fi planu wydawniczego SBP przypomniała o opracowanym w r. 1966
przez kol. kol. D u n i n ó w referacie „Wydawnictwo SBP — perspektywy rozwoju
na tle dotychczasowej działalności” . Wysunięto tam szereg słusznych, zdaniem, dy-
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skutantki, uwag i wniosków dotyczących usprawnienia pracy wydawnictw SBP. Z e
względu na wydawanie coraz częściej przez PWN oraz Ossolineum pozycji z zakresu
bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, SBP musi poświęcić wiele uwagi tematycznej
konstrukcji planów wydawniczych. Perspektywy rozwoju i profil wydawnictwa po
winny być przedmiotem obrad jednego z najbliższych posiedzeń Prezydium SBP,
a plan wydawniczy i projekt budżetu przeanalizowany przez rzeczoznawcę.
Kol! J. K o r p a ł a (Kraków), popierając zasadniczo wniosek kol. J. Kołodziej
skiej dotyczący szczegółowej analizy planu wydawniczego, wyraził jednocześnie opi
nię, że zjawiskiem dodatnim jest wydawanie przez inne instytucje pozycji z zakresu
bibliotekarstwa, ponieważ potrzeby na tym odcinku są ogromne i SBP nie jest
w stanie im sprostać w całości.
Szereg bardzo aktualnych i palących tematów jest jeszcze do opracowania;
przykładowo można tu wymienić problem katalogów podstawowych, czytelnictwa
w aspekcie akademickim, zagadnienie struktury księgozbiorów itp. Dużym osiągnię
ciem SBP są wydane pozycje dotyczące księgozbiorów podręcznych. W obecnej dobie
bibliotekarstwo polskie wymaga szybkiego unowocześnienia, również i w zakresie
wydawnictw typu sygnałów przynoszących wiadomości o najnowszych zdobyczach.
W związku z tym należy się zastanowić jakie pozycje powinny ukazywać się dru
kiem, a jakie natomiast mogłyby być wydawane szybko małą poligrafią.
Podsumowując pierwszą część dyskusji kol. S. B a d o ń podkreślił, że ustano
wienie członków wspierających wymaga zmiany statutu, co leży wyłącznie w kom
petencji Ogólnokrajowego Zjazdu Delegatów, oraz że należy opracować kierunki
rozwoju działalności wydawniczej.
ad 2. Informacje o pracach Prezydium ZG przedstawił sekretarz Generalny SBP
kol. Stanisław J e ż y ń s k i . Zebrani przyjęli do zatwierdzającej wiadomości zre
ferowane sprawy, koncentrując swoją uwagę na projekcie nowej tabeli płac pra
cowników szkolnictwa. W sprawie tej wypowiadali się kol. kol.: G a c a , K o t a r 
s ki , P a w l a k , K e l i e s - K r a u z .
Po wyjaśnieniu kol. W a s i l e w s k i e j , że pierwszy projekt obejmował wyłącz
nie pracowników związanych bezpośrednio z dydaktyką, natomiast drugi, pełny,
uwzględniający wszystkich pracowników zatrudnionych w szkolnictwie, przewiduje
również podwyżkę uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych — postanowiono zwrócić
się pisemnie do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego o wiążące informacje.
ad 3. Kol. E. P a w l i k o w s k a , jako długoletni i czynny członek SBP, wystą
piła z propozycją powołania zespołu dla opracowania wniosków i postulatów Sto
warzyszenia w związku z ogłoszonymi W ytycznym i KC PZPR. Podkreśliła, że jest
to wielka okazja do przedstawienia stanu obecnego i potrzeb bibliotekarstwa, której
nie wolno przeoczyć.
Kol. A. T u j a k o w s k i , popierając wniosek kol. Pawlikowskiej, powiadomił,
że Okręg Bydgoski ma już opracowane wnioski w tym zakresie, które prześle do
Zarządu Głównego, apelował jednocześnie do wszystkich Okręgów o nadesłanie ma
teriałów ze swego terenu, które łącznie będą podstawą do opracowania całościowego
memoriału. Jednocześnie kol. Tujakowski wysunął propozycję, by Zjazd Delegatów,
który ma się odbyć w 1972 r. w Bydgoszczy, przesunąć na 1973 r. i połączyć z na
ukową sesją poświęconą M. Kopernikowi.
Kol. J. K o r p a ł a wypowiadając się przeciw łączeniu zjazdu statutowego,
administracyjnego ze zjazdem naukowym podkreślił konieczność zwrócenia uwagi
na sprawy bytowe i na wzmożenie wysiłków o podniesienie pozycji bibliotekarstwa.
Następnie kol. Korpała powiadomił, że został powołany przez ministra Kultury
i Sztuki na członka Komisji Prognozowania, prosząc jednocześnie przedstawicieli
ZG o wysunięcie problemów, które powinny być poruszane na tym forum; zaapelo-
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wał również o nadsyłanie na jego ręce materiałów do Roczników Bibliotecznych,
w redakcji których reprezentuje biblioteki powszechne.
Na zakończenie dyskusji kol. S. B a d o ń stwierdził:
1. SBP wystąpi do Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w sprawie pod
wyżki płac bibliotekarzy dyplomowanych.
2. Na podstawie materiałów z Okręgów Prezydium ZG opracuje wnioski dotyczące
rozwoju i potrzeb bibliotekarstwa i prześle do KC PZPR.
3. Niezależnie od przesłania materiałów do ZG, Okręgi powinny złożyć postulaty
swego terenu do Komitetów Wojewódzkich PZPR.
4. Zgodnie ze statutem Ogólnokrajowy Zjazd Delegatów powinien odbyć się w
1972 r.; sesja Kopernikowska natomiast będzie stanowiła osobny punkt planu
pracy nowego Prezydium.
5. Ze względu na okres urlopowy i harmonijny tok pracy Prezydium, proponuje
się przesunięcie terminu Zjazdu Delegatów na wrzesień 1972 r.
6. Minister Kultury i Sztuki powołał również kol. P r z e w o d n i c z ą c e g o na
członka Komisji Prognozowania, w związku z czym SBP będzie reprezentowane
w tym zespole przez dwóch członków ZG.
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PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY 1972 2.

RYSZARD PRZELASKOWSKI
(1903-1971)
Dnia 11 lutego 1971 roku zmarł doc. dr Ryszard Przelaskowski, zasłużony bi
bliotekarz, archiwista i historyk.
Ryszard Przelaskowski urodził się 9 września 1903 roku w Wilnie w rodzinieinteligenckiej jako syn Napoleona i Wiktorii ze Szpilewskich. Gimnazjum im. W oj
ciecha Górskiego w Warszawie ukończył w 1921 roku i rozpoczął studia historyczne
na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Mar
celego Handelsmana. W toku studiów zainteresowania naukowe Przelaskowskiegcr
ogniskują się wokół dziejów politycznych Królestwa Kongresowego, ale później (w
związku z rozpoczętą w czasie studiów pracą w archiwum) przesuwają się coraz
wyraźniej w kierunku zjawisk życia kulturalnego. Studia uniwersyteckie kończy
w 1927 r. uzyskując tytuł naukowy doktora filozofii. Tytuł docenta otrzymał w
1954 r. na podstawie decyzji Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników
Nauki.
Pracę zawodową -rozpoczyna już w czasie studiów (1924 r.) w Archiwum Akt
Dawnych w Warszawie. Zamierzając poświęcić się archiwistyce, składa w 1928 r.
egzamin państwowy I kategorii w służbie administracyjnej. W roku 1929 otrzymuje
roczne stypendium Rządu Francuskiego i przebywa we Francji, gdzie rozpoczyna
badania nad dziejami emigracji listopadowej. Zbiera też materiały do studiów
o Montalembercie i jego stosunkach z Polską.
Po powrocie do kraju podejmuje ponownie pracę w Archiwum Akt Dawnych..
Daje się poznać jako pracownik nieprzeciętny, uzyskując taką oto opinię swego
bezpośredniego zwierzchnika dra Kazimierza Konarskiego „... porywał mnie i za
palał swym wybuchowym temperamentem, bogactwem inicjatywy, entuzjazmem, któ
ry umiał oprzeć na podkładzie ścisłego, opanowanego rozumowania...” 1. Z inicjaty
wy Przelaskowskiego przystąpiono do opracowania jednolitego programu prac archi
walnych, ustalenia nomenklatury oraz definicji podstawowych pojęć w dziedzinie
archiwistyki. Wyniki tych badań posłużyły Przelaskowskiemu do przygotowania pra
cy pt. Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych wydanej w 1935 r.
Rozprawa ta służyła równocześnie jako podręcznik dla uczestników kursów archi
walnych, których głównym organizatorem i wykładowcą był jej autor.
Próbuje także Przelaskowski swych sił w zawodzie nauczycielskim, wykładając
w latach 1931-36 historię w Gimnazjum W. Górskiego. W 1935 r. złożył egzamin
państwowy na nauczyciela szkół średnich w zakresie historii i polonistyki.
Rzutkość, inicjatywa i wybitne zdolności organizatorskie młodego a r c h i w i s t y
zwróciły na niego uwagę władz miejskich. W 1935 r. powołano go na stanowiskokustosza w Archiwum Miejskim, a w sierpniu 1939 r. powierzono mu stanowisko,
zastępcy dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.
Z problematyką bibliotekarską zapoznaje się pod kierunkiem swego starszego
4 K. K o n a r s k i :

Dalekie i bliskie. Warszawa 1965, s. 233-234.
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kolegi i przyjaciela, dyrektora Biblioteki Publicznej dra Aleksego Bachulskaego.
Praktyka ta trwa jednak bardzo krótko. Tuż po zakończeniu działań wojennych *.
gestapo aresztuje dyrektora Bachulskiego w listopadzie 1939 r. i chociaż zwalnia go
później, to jednak Bachulski nie wraca na stałe do Biblioteki, a cała odpowiedzial
ność za kierowanie Biblioteką w trudnych warunkach okupacyjnych spada na barki
Przelaskowskiego. Przy pomocy doświadczonych pracowników Biblioteki podejmuje
on teraz walkę z okupacyjnymi władzami miasta o utrzymanie placówki, zabezpie
czenie zbiorów szczególnie cennych przed ich rozproszeniem, a przede wszystkim
0 możliwość szerokiego udostępniania zbiorów. Usunięty przez władze niemieckie
(31 listopada 1942 r.) ze stanowiska dyrektora Biblioteki, pozostaje z nią w stałym
kontakcie. Podejmuje dorywcze zajęcie dla zapewnienia warunków bytowych, po
wracając równocześnie do przerwanych od 1932 r. studiów ściśle naukowych. Przy
stępuje do opracowania monografii o H. T. Buckle’u i jego wpływach na pozyty
wizm polski. Częste odwiedziny Biblioteki w roli czytelnika są dla Przelaskowskiego
także pretekstem do stałych kontaktów z pracownikami Biblioteki w celu zbierania
dokumentacji, która później posłuży do odtworzenia dziejów Biblioteki w okresie
okupacji.
Powstanie warszawskie przeżył Przelaskowski z dala od Biblioteki, na Starów
ce, gdzie uległa zniszczeniu znaczna część jego warsztatu i dorobku naukowego.
W styczniu 1945 r. przyłączył się do ekipy zorganizowanej w Pruszkowie w celu
ratowania zbiorów bibliotek warszawskich. Po wyzwoleniu Warszawy nowe władze
miasta już w lutym 1945 r. powierzają mu stanowisko dyrektora Biblioteki Publicz
nej m. st. Warszawy.
Bilans strat wojennych Biblioteki Publicznej był ogromny; spalony gmach Bi
blioteki Głównej, zniszczona i rozproszona znaczna część zbiorów, zdewastowana
1 zdezorganizowana sieć placówek miejskich. Przelaskowski z niezwykłą energią
i oddaniem przystępuje do odbudowy Biblioteki rezygnując z pracy naukowej. Za
biega konsekwentnie i skutecznie o fundusze, przygotowuje plany odbudowy gmachu
Biblioteki Głównej na Koszykowej, organizuje i rozbudowuje sieć placówek tere
nowych.
W 1949 roku Przelaskowski zostaje odwołany ze stanowiska dyrektora Biblio
teki Publicznej m. st. Warszawy i odsunięty na parę lat od wszelkiej działalności
w bibliotekarstwie. Pracuje w tym okresie dorywczo w Naczelnej Dyrekcji Muzeów
i Ochrony Zabytków (1950 r.), następnie w Przedsiębiorstwie Państwowym „Artos” ,
gdzie wykonuje prace urzędnicze (1950-52).
W początku r. 1952 rozpoczął pracę w Centralnym Instytucie Dokumentacji
Naukowo-Technicznej i przez kilka lat zajmował się sprawami bibliotek fachowych
(1952-57), obejmując także zasięgiem swych zainteresowań problematykę bibliotek
naukowych. Od 1955 r. zatrudniony zostaje (na p ół etatu) w Biurze Wydawnictw
i Bibliotek Polskiej Akademii Nauk w charakterze konsultanta do spraw bibliotek,
a w 1957 r. rozstaje się całkowicie z CIDNT i obejmuje stanowisko sekretarza K o
misji d/s Bibliotek i Bibliografii PAN jako samodzielny pracownik naukowy. Na
stępnie przechodzi do Instytutu Historii PAN, gdzie kieruje pracami nad Vademecum historii historiografii Polski. W 1968 roku ukazuje się pod redakcją i ze wstę
pem Przelaskowskiego Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865-1900)2. Na
emeryturę przechodzi w początku 1971 r. na parę tygodni przed śmiercią.
Obok działalności naukowo-organizacyjnej prowadzi Przelaskowski żywą dzia
łalność dydaktyczną. W latach 1946-1951 ma wykłady zlecone dotyczące dziejów
1 Historiografia polska w dobie pozytywizm u (1865-1900). Kompendium dokum entacyjne
opracow ał zespół pod. red. R. P r z e l a s k o w s k i e g o . Warszawa 1968 s. 257. Oprać, autor
sk ie R. Przelaskowskiego: Wstęp (s. 5-7) oraz Rozw ój historiografii polskiej w dobie pozyty
wizmu (s. 11-40).
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historiografii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1959-1968 wykłada
w Katedrze Bibliotekoznawstwa bibliotekarstwo powszechne i wybrane zagadnienia
z organizacji bibliotek. Swą rozległą wiedzę i doświadczenie organizatora przeka
zuje Przelaskowski jako prelegent na konferencjach i seminariach, wygłasza odczy
ty naukowe na posiedzeniach naukowych w Centralnym Instytucie Dokumentacji
Naukowo-Technicznej, Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy P ol
skich i w innych organizacjach i instytucjach. Jako doświadczony praktyk i teore
tyk bibliotekarstwa wchodzi Przelaskowski w skład różnych zespołów doradczych,
kolegiów i komisji bibliotecznych. Był konsultantem naukowym w Departamencie
Bibliotek w Ministerstwie Kultury i Sztuki (1957-1958),. członkiem Sekcji Bibliotek
i Czytelnictwa Rady Kultury i Sztuki, członkiem Rady Naukowej CIDNT, uczestni
czył także w pracach Komisji Bibliotecznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.
Pracę w organizacjach naukowych i społecznych rozpoczyna Przelaskowski już
1928 roku, jako członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W 1946 roku zo
staje członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (wówczas: Związek Bibliote
karzy i Archiwistów Polskich), gdzie pełni różne funkcje; m. in. jest pierwszym
po wyzwoleniu przewodniczącym Zarządu Okręgu m. st. Warszawy, a później człon
kiem Zarządu Głównego w kilku kadencjach. W latach 1956-1968 wchodzi w skład
kolegium redakcyjnego Przeglądu Bibliotecznego. Był też Przelaskowski inicjatorem
powołania przy Zarządzie Głównym SBP komisji d/s budownictwa i wyposażenia
bibliotek i pierwszym jej przewodniczącym w latach 1960-1963.
Przelaskowski pozostawił znaczny dorobek piśmienniczy w dziedzinie archiwi
styki, bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Bibliografia publikowanych prac obej
m uje ok. 100 pozycji3. Pozostawił ponadto kilka prac nie opublikowanych z zakresu
historii i bibliotekarstwa. Niektóre publikacje wzbudziły zainteresowanie za granicą
i zostały przełożone na języki: angielski, czeski, francuski, niemiecki i węgierski.
Cechą charakterystyczną prac naukowych Przelaskowskiego jest ich ścisłe po
wiązanie z działalnością praktyczną. Z wykształcenia historyk, w pierwszych 'latach
po ukończeniu uniwersytetu zainteresowany głównie problematyką historyczną, w
miarę coraz głębszego wch-odzenia w pracę zawodową przesuwa swoje zaintereso
wanie naukowe na dyscypliny pomocnicze historii, jak archiwistyka i bibliografia,
a później również bibliotekarstwo.
Zainteresowania historyczne Przelaskowskiego skupiały się najpierw -na historii
politycznej Królestwa Kongresowego. W wyniku tych studiów ogłosił kilka artyku
łów oraz pracę doktorską Sejm Warszawski 1825 roku, która po uzupełnieniu i roz
szerzeniu została wydana w 1929 r. przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie4.
W roku 1932 opracował na zlecenie tego Towarzystwa szkic o dziejach Warszaw
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1800-18325. Studium to miało za
sadnicze znaczenie w rozwoju zainteresowań naukowych Przelaskowskiego, przesu
w ając je z dziedziny historii politycznej do zagadnień dziejów kultury, a w szcze
gólności rozwoju historiografii polskiej.
W dziedzinie bibliografii brał udział w latach 1924-1939 w pracach Gabinetu
Nauk Historycznych TNW przy kontynuacji Bibliografii historii polskiej Finkla.
Pierwszy zeszyt tego wydawnictwa pt. Bibliografia historii polskiej 1815-1914 Cz. 1
z. 1 ukazał się w 1939 r.
Praca zawodowa w archiwach rozbudziła jego zainteresowania teorią archiwi
styki i organizacją prac archiwalnych. W latach 1924-1939 ogłasza Przelaskowski kil
5
Bibliografia prac Ryszarda Przelaskowskiego. Oprać. L. O k n i ń s k a . [W:] R. P r z e 
l a s k o w s k i : Teoretyczn e zagadnienia organizacji bibliotek. Warszawa 1972.
1 R ozprawy H istoryczne Towarzystwa N aukow ego W arszawskiego T. 7 z. 2 s. 190.
5
R. P r z e l a s k o w s k i : Warszawskie Tow arzystwo P rzyjaciół Nauk 1800-1832 [W:] To
w arzystw o Naukow e W arszawskie 1907-1932. Warszawa 1932 s. 1-33.
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ka artykułów oraz bierze udział w przygotowaniu pracy zespołowej pt. Przewodnik
po polskich archiwach państwowych doby porozbiorowej (1772-1918). Uogólnieniem
doświadczeń i przemyśleń w dziedzinie archiwistyki jest wspomniana już rozprawa:
Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych, która została przetłuma
czona na język angielski i wydana przez Amerykańskie Archiwum Narodowe w
1940 r.6
Przejście na krótko przed wybuchem wojny do Biblioteki Publicznej m. st. War
szawy na stałe związało zainteresowania Przelaskowskiego z zagadnieniami biblio
tekarstwa i czytelnictwa. Osiem lat pracy w tej Bibliotece dostarczyło mu cennych
doświadczeń w zakresie organizacji bibliotek, czemu dał wyraz w artykułach pu
blikowanych w latach 1946-1949. Dalszym uogólnieniem teoretycznym były prace
publikowane w latach 1950-1966, dotyczące w szczególności struktury organizacyjnej
bibliotek i metod pracy, normalizacji pragmatyki bibliotecznej, budownictwa biblio
tecznego. Próbą zwrócenia uwagi na rolę bibliotek powszechnych w demokratyzacji
kultury jest studium O charakterze naukowym wielkich bibliotek powszechnych
(Prz. bibliot. R. 18: 1950 z. 1) przetłumaczone na jęz. węgierski w 1951 r., w związ
ku z uchwałą Węgierskiej Rady Ekonomicznej o konieczności unaukowienia biblio
tek miejskich. Praca ta przyczyniła się do podjęcia decyzji o unaukowieniu wielkich
bibliotek publicznych w Polsce.
Ogólny zarys zagadnień planowania, organizacji i sprawozdawczości bibliotek
naukowych i technicznych opracował Przelaskowski w 1956 r. jako część pracy zbio
rowej przygotowywanej początkowo pod redakcją A. Łysakowskiego pt. Bibliote
karstwo naukowe7. Te same zagadnienia pod kątem potrzeb małych i średnich b i
bliotek publicznych sformułowane zostały w kilku jego skryptach dla Koresponden
cyjnego Kursu Bibliotekarskiego w 'latach 1953-1960.
Uzupełnieniem prac omawiających głównie zagadnienia wewnętrzne poszczegól
nych bibliotek są cenne prace poświęcone założeniom strukturalnym sieci biblio
tecznych i typizacji bibliotek. Jego artykuł pt. Sieci biblioteczne i ich założenia
strukturalne (Prz. bibliot. R. 21: 1953 z. 1) został przedrukowany w miesięczniku
Der Bibliothekar (R. 7: 1953 z. 9).
Kilkuletnia praca w Centralnym Instytucie Dokumentacji Naukowo-Technicznej,
a następnie w Polskiej Akademii Nauk rozszerzyła zainteresowania Przelaskowskie
go na teren bibliotekarstwa ■fachowego i naukowego. Ukazały się z tego zakresu
następujące prace: w r. 1956 Biblioteki techniczne w Polsce (przełożona na jęz. cze
ski) oraz w r. 1958 Biblioteki naukowe w Polsce. Rozważaniom o pragmatyce b i
bliotekarskiej i jedności zawodu bibliotekarskiego poświęca Przelaskowski kilka arty
kułów w Przeglądzie Bibliotecznym i w Bibliotekarzu.
Szczególne miejsce w twórczości piśmienniczej Przelaskowskiego zajmuje Bi
blioteka Publiczna m. st. Warszawy; w 'latach 1946-1949 pisze artykuły o charak
terze sprawozdawczym i informacyjnym, poświęcone odbudowie Biblioteki. Powraca
do tego tematu z okazji jubileuszu 50-lecia Biblioteki (1957 r.), charakteryzując
pierwszy rok odbudowy Warszawskiej Biblioteki Publicznej (Wspomnienie)8. Dwa
większe szkice poświęca również działalności tej Biblioteki w okresie okupacji:
Zarys działalności Biblioteki Publicznej w okresie drugiej wojny światowej. W spo

« R. P r z e l a s k o w s k i : Program prac wewnętrznych w archiwach nowożytnych. War
szawa 1935. Toż w jęz. ang.: Schedule o f internal w ork in modern archives. B.m.w. 1940.
7 R. P r z e l a s k o w s k i : Organizacja bibloteki. Sieci i rodzaje bibliotek w Polsce. [W:]
Bibliotekarstwo naukowe. Warszawa 1956 s. 438-508; Polskie biblioteki techniczne. Ib Id. s. 545-561.
8 Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy w latach okupacji i po w yzwoleniu stolicy. Prze-?
m ówienie wygłoszone na uroczystości otwarcia roku jubileuszow ego. Bibliot. R. 24:1957 nr 4
s. 107-110; Pierwszy rok odbudow y Warszawskiej Biblioteki Publicznej (Wspomnienie) Roczn.
B -ki Naród. T. 3 s. 379-397.
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mnienia o pracy w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy w okresie okupacji i dru
giej wojny światowej9.
Przelaskowskiego cechowała ogromna ciekawość świata i ludzi. W zaintere
sowaniach swych wybiegał daleko poza zakres swego wykształcenia i zawodu. Się
gał chętnie do dzieł z zakresu fizyki, biologii, cybernetyki. Nie gardził też sztuką
i literaturą piękną. Był humanistą w pełnym znaczeniu tego słowa.
Za wybitne zasługi dla nauki polskiej i bibliotekarstwa został odznaczony Krzy
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Poftki, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem
10-lecia PRL, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Odznaką Honorową SBP,
Złotą Odznaką Honorową Za Zasługi dla Warszawy.
Ewa Pawlikowska

KAROL HEINTSCH
(1902-1971)
10 sierpnia 1971 r. zmarł długoletni i zasłużony bibliotekarz, emerytowany star
szy kustosz dyplomowany Biblioteki Ossolineum, Karol Heintsch. Urodził się 29 X
1902 we Lwowie. Tam też w latach 1909-1913 był uczniem szkoły powszechnej. Do
gimnazjum uczęszczał w Jarosławiu i we Lwowie, gdzie w Państwowym Gimnazjum
im. Jana Długosza w r. 1921 otrzymał świadectwo dojrzałości. Bezpośrednio po m a
turze rozpoczął studia filologiczne (filologia polska i klasyczna) na Wydziale Huma
nistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które ukończył w r. 1927.
W tejże uczelni w r. 1934, po reformie studiów uniwersyteckich, otrzymał stopień
magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. Państwowy egzamin na nauczyciela
języka polskiego w szkołach średnich złożył w 1939 roku.
W latach 1927-1936 zajmował się pracą pedagogiczną. Początkowo jako nauczy
ciel prywatny, a w r. 1934 został zatrudniony w charakterze nauczyciela języka
polskiego w Lwowskim Korpusie Kadetów Nr 1.
Pracę bibliotekarską podjął w r. 1936 jako kierownik Okręgowej Biblioteki W oj
skowej nr VI we Lwowie, pozostając na tym stanowisku do chwili wybuchu dru
giej wojny światowej. W tym okresie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, skła
dając państwowy egzamin bibliotekarski I stopnia. W latach w ojny wraca ponow
nie do szkolnictwa, pracując jako nauczyciel w Nowostawskiej Szkole Początkowej.
Lata okupacji niemieckiej spędził we Lwowie, zarabiając na życie jako urzędnik
biurowy. Po powrocie do Lwowa władz radzieckich w r. 1944 zatrudniony zostaje
na stanowisku kierownika Katedry Języka Polskiego i Literatury Polskiej w Obwo
dowym Instytucie Udoskonalenia Nauczycieli, sprawując jednocześnie kierownictwo
koimisji dla układania podręczników szkolnych w zakresie języka polskiego i lite
ratury polskiej dla szkół radzieckich z polskim językiem nauczania. W tym czasie
pod jego redakcją ukazały się dwa podręczniki w wydawnictwie Radiańska Szkoła.
Jesienią 1945 r. Karol Heintsch w ramach repatriacji przybywa do Krakowa,
gdzie studiuje slawistykę w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wkrótce jednak przenosi
się do Wrocławia, w latach 1946-1950 pracuje w charakterze starszego asystenta
przy Katedrze Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Humanistycznym Uni
wersytetu Wrocławskiego. W tychże latach wykłada również historię literatury p ol
•
Zarys działalności Biblioteki Publicznej m. st. W arszawy w okresie drugiej w o jn y świa
tow ej. [W:] Z dziejów książki i bibliotek warszawskich. Warszawa 1961 s. 606-640. W spom nie
nie o pracy w Bibliotece Publicznej m. st. W arszawy w okresie drugiej w o jn y światow ej.
[W'] Walka o dobra kultury. Warszawa 1970 T. 1 s. 368-397.
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skiej w Instytucie Pedagogicznym Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrocła
wiu, a w r. 1948 powraca do zawodu bibliotekarskiego, rozpoczynając pracę na dru
gim etacie w Bibliotece Uniwersyteckiej. W roku 1950 odchodzi całkowicie z asysten
tury, a w nowym miejscu zatrudnienia zostaje powołany na stanowisko kierownika
Oddziału Udostępniania Zbiorów. Funkcję tę pełnił do końca 1951 r. W tymże roku
na podstawie pracy Staro-cerkiewno-słowiański Psałterz Eugeniusza uzyskał w Uni
wersytecie Wrocławskim im. B. Bieruta stopień doktora filozofii w zakresie języko
znawstwa słowiańskiego.
Dalsza jego praca zawodowa związana była z Biblioteką Ossolineum, gdzie po
czątkowo obejmuje samodzielny referat informacyjno-bibliograficzny, który w roku
1953 rozwija się w Dział Bibliograficzno-Dokumentacyjny, a Karol Heintsch zostaje
jego pierwszym kierownikiem, otrzymując jednocześnie tytuł kustosza. Na tym sta
nowisku, jako starszy kustosz dyplomowany, pracował aż do chwili przejścia na
emeryturę w r. 1968.
Aby uzyskać pełny obraz pracy Karola Heintscha należy chociaż pokrótce scha
rakteryzować jego działalność pedagogiczną, bibliotekarską, naukową i społeczną.
Od chwili ukończenia studiów oscyluje on między zawodem pedagoga i biblio
tekarza. Przechodzi przez wszystkie szczeble drabiny nauczycielskiej, pracując za
wodowo w szkołach podstawowych, średnich oraz wyższych, kończąc swą działalność
w tym zakresie jako „bibliotekarz-pedagog” . Jego praca pedagogiczna w bibliote
karstwie wiązała się ściśle z zajmowanymi stanowiskami służbowymi. Należał do
grupy ludzi, rozumiejących konieczność pogłębienia pedagogicznej funkcji bibliotek.
Sam na tym polu położył niemałe zasługi, stając się wzorem dla młodszej generacji.
Jako kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu rozbudował czytelnię główną, ulepszył istniejące formy pracy z czytel
nikiem. Prowadząc Oddział Informacji w Bibliotece Ossolineum dał się poznać nie
tylko jako dobry organizator, ale również jako „żywe” źródło bibliograficzne. W y
jątkowa pamięć, wszechstronna znajomość pomocy naukowych, intuicja badacza za
skarbiły mu uznanie szerokiego ogółu czytelników, którzy cenili nie tylko jego w ie
dzę i doświadczenie, ale także ogromną życzliwość, jaką im okazywał. Byli stu
denci i pracownicy Katedry Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego pa
miętają go jako długoletnliego i niezwykle sumiennego kierownika praktyk waka
cyjnych, a zwiedzający Bibliotekę Ossolineum jako swego przewodnika. Jednym
z przejawów działalności Zmarłego na terenie Biblioteki Ossolineum było także
organizowanie wystaw okolicznościowych służących popularyzacji kultury i nauki.
Na szczególną uwagę zasługuje „Wystawa Mickiewiczowska w 100 rocznicę zgonu
poety” , oraz takie wystawy jak: „Zagadnienia słowiańskie w zbiorach Biblioteki
Ossolineum” i „Dolny Śląsk w polskiej książce i czasopiśmie okresu 20-lecia (19451965)”.
Karol Heintsch był par excellence typem bibliotekarza naukowego. Jego publi
kacje1 odzwierciedlają zarówno osobiste zainteresowania autora jak i codzienny
warsztat pracy zawodowej. W tej pierwszej grupie znajdują się prace slawistyczne
np.: Staro-cerkiewno-słowiański Psałterz Eugeniusza. Opis i charakterystyka zabyt
ku, Fragment druku Świętopełka Fioła w Bibliotece Ossolińskich we Wrocławiu oraz
Ze studiów nad Szwajpoltem Fiołem. Cz. I. Materiały do życiorysu i działalności
Fioła2.
1 K. H e i n t s c h :
Publikacje pracow ników Biblioteki Zakładu N arodowego im. Ossolńskich Polskiej Akademii Nauk w e W rocławiu 1946-1966. Ze skarbca kultury. W rocław 1967
z. 19 s. 240-241; toż. Uzupełnienia i kontynuacja za rok 1967. Z e skarbca kultury. W rocław 1969
z. 20, s. 204.
*
Praca przyjęta ja k o kandydacka, jednakże wskutek zmiany ustawy o szkolnictwie w yzszym, dla posiadających już stopień doktora, przewód nie został zakończony.
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Gruntowna znajomość języków słowiańskich została przez niego wykorzystana
do licznych tłumaczeń literatury naukowej, a szczególnie czeskiej. Można tu przy
kładowo wymienić przekłady prac: K. Horalka Ze studiów nad śląskimi pieśniami
ludowymi, B. Nuska Polski wpływ na formowanie się czeskiej renesansowej oprawy
książkowej, W. Żaćka Kontakty kulturalno-naukowe Ossolineum z Czechami. W tym
zakresie Karol Heintsch był kontynuatorem ossolińskiej współpracy z południowymi
pobratymcami, sięgającej tradycją swoją jeszcze czasów fundatora Zakładu.
Oddzielną grupę stanowią prace bibliograficzne, mające bezpośredni związek
z pracą zawodową, jak np.: Publikacje pracowników Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich, Bibliografia Zakładu im. Ossolińskich w e Wrocławiu 1946-1952, Przewodnik
po Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk w e
Wrocławiu. Wynikiem studiów slawistycznych i ciągłego pogłębiania wiedzy z za
kresu bibliotekoznawstwa jest opracowanie Dziejów książki słowiańskiej, które uzu
pełniło polski przekład publikacji S. Dahla pt. Dzieje książki.
Karol Heintsch należał również do ludzi aktywnie biorących udział w życiu
kulturalnym, naukowym i społecznym. Był członkiem i przez szereg lat sekretarzem
„Koła Miłośników Literatury i Języka Polskiego we W rocławiu”, współorganizato
rem „Wrocławskich Czwartków Literackich” , współpracownikiem Komisji Biblio
grafii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Należał do
grona najstarszych członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Niemałe zasłu
g i położył także na odcinku pracy w Związkach Zawodowych, pełniąc m. in. funkcje
Prezesa Oddziałowej Organizacji Związkowej przy Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wrocławiu. Dowodem wysokiej oceny działalności Zmarłego było przyznanie Mu
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski w rocznicę 150-lecia istnienia Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich.
Elżbieta Marczewska-Stańdowa
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KRONIKA KRAJOWA
CZĘSTOCHOWA
BIBLIOTEKA GŁOWNA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

W Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej otwarto czytelnię patentów,
zorganizowaną przez Bibliotekę oraz Uczelniany Ośrodek Wynalazczości i Badań
Patentowych. Czytelnia udostępniać będzie jedyny na terenie województwa kato
wickiego kompletny zbiór polskich powojennych opisów patentowych, obejmujący
40 tys. jednostek, patenty czechosłowackie oraz serwisy informacji patentowej.
W przyszłości także zbiór patentów radzieckich, który aktualnie znajduje się w opra
cowaniu. Czytelnia dysponuje czytnikiem do mikrofilmów; uzyskanie reprodukcji
zapewnia pracownia fotochemiczna, a łączność informacyjną — dalekopis Biblioteki.

KATOWICE
KATALOG CENTRALNY CZASOPISM ZAGRANICZNYCH W BIBLIOTEKACH
WOJEWODZTWA KATOWICKIEGO

Zespół Problemowy Bibliografii i Inform acji Naukowej przy Zarządzie Okręgu
SBP w Katowicach przygotował projekt publikacji katalogu centralnego czasopism
zagranicznych w bibliotekach województwa katowickiego, przewidziany do realiza
cji w latach 1971-1972. Opracowaniem katalogu, mającego objąć zbiory ponad 300
bibliotek i ośrodków informacji, zajmie się powołany w tym celu zespół redakcyjny
z siedzibą w Bibliotece Śląskiej. W zbieraniu materiałów wezmą udział terenowe
oddziały SBP.

LUBLIN
N ARADA POŚWIĘCONA SPRAWOM BIBLIOTEK I UPOWSZECHNIANIA K SIĄ ŻK I

W m aju 1971 r. odbyła się w sali kolumnowej WRN w Lublinie narada po
święcona zagadnieniom książki i bibliotek. Wzięli w niej udział przedstawiciele w o 
jewódzkich władz administracyjnych i politycznych, przedstawiciele bibliotek pu
blicznych, szkolnych, pedagogicznych i związkowych z'całego' województwa, wydaw
cy, przedstawiciele organizacji i instytucji społecznych t>r:a z-'kulturalnych.
W referatach i dyskusji najwięcej miejsca poświęcono problemom poprawienia
sytuacji lokalowej i wyposażenia bibliotek.
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ŁÓDŹ
BIBLIOTEKA GŁOWNA POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Zbiory Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej przekroczyły w 1970 roku
132 000 wol. i 168 000 jednostek zbiorów specjalnych. Na uwagę zasługuje rozwój
księgozbioru patentów, zawierający wszystkie powojenne patenty polskie, oraz ra
dzieckie od 1956 r. a ostatnio zaczęto gromadzić również patenty czeskie i bułgar
skie. Kartoteka informacyjna w zakresie patentów obcych przekroczyła 40 000 do
niesień.
W roku akademickim 1970/71 nastąpił znatzny rozwój pracy dydaktycznej w za
kresie przysposobienia bibliotecznego oraz zajęć dotyczących inform acji naukowej.
W szkoleniu brało udział ogółem 1270 studentów. Zorganizowano również semina
rium informacyjno-bibliograficzne dla doktorantów.
W roku 1970 została zorganiozwana i udostępniona Biblioteka Wydziału Budow
nictwa Lądowego.
W Bielsku-Białej powstała Biblioteka filii Politechniki Łódzkiej.

POZNAŃ
MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POŚWIĘCONE PROBLEMOM KONSERWACJI
K SIĄŻKI

W dniach 27-29 października 1971 odbyło się w Poznaniu zorganizowane przez
Bibliotekę Uniwersytetu Poznańskiego i Bibliotekę Narodową w Warszawie, między
narodowe sympozjum na temat problemów konserwacji i renowacji zbiorów biblio
tecznych w Krajach Demokracji Ludowej.
O
zagadnieniu konserwacji książki w swoich krajach mówili: G. S. Rozkova
z Biblioteki im. Lenina w Moskwie, G. Sejkova z Bułgarii, Doc. dr H. J. Dietze —
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Halle, z NRD ponadto obecni byli G. Muller
i H. J. Meister. Przedstawicielem Węgier był I. Czettler. W obradach wziął udział
Poul A. Christiansen z Kopenhagi, redaktor nowego pisma „Restaurator”.
Wygłoszone referaty oraz materiały z dyskusji mają być opublikowane.

WARSZAWA
KONFERENCJA NA TEMAT CZASOPISM BIBLIOTEKOZNAWCZYCH

W dniu 5 października 1971 ZG SBP zorganizował konferencję poświęconą pol
skim czasopismom bibliotekoznawczym. W oparciu o opracowany przez A. Kłosow
skiego i K. Migonia referat wprowadzający „Czasopisma bibliotekozńawcze i księ
garskie w Polsce” dyskutowano aktualne problemy związane z wydawaniem czaso
pism, ich zakresem tematycznym i współpracą poszczególnych redakcji.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki, Mi
nisterstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Rady Bibliotecznej okrę
gów SBP oraz redakcji czasopism.
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KURS ODilN PAN

W grudniu 1971 zakończył się drugi, dwuletni kurs, z zakresu inform acji nauko
wej dla pracowników informacji placówek PAN i bibliotek podległych Ministerstwu
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Program kursu objął 322 godziny wykładów, ćw i
czeń i pokazów. W kursie uczestniczyły 102 osoby.

WROCŁAW
BIBLIOTEKA GŁOWNA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

W roku 1971 podjęto w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej prace
studyjne nad problemem zautomatyzowania podstawowych etapów procesu pracy
bibliotecznej. Prace te stanowią fragment ambitnego zamierzenia jakim jest system
WASC (Wielodostępny Abonamencki System Cyfrowy), którego realizację przewidu
je się na Politechnice Wrocławskiej w latach 1971-1975. System WASC ma na celu
optymalizację funkcjonowania organizmu Politechniki Wrocławskiej, a jego realiza
torzy z Zakładu Informatyki Instytutu Cybernetyki Politechniki Wrocławskiej pra
gną przy tym stworzyć pewien wzorzec systemu dla innych uczelni technicznych.
W ramach koordynacji prac nad automatyzacją inform acji naukowo-technicz
nej zorganizowano trzy spotkania pracowników Politechniki Wrocławskiej, bibliote
karzy z innych ośrodków oraz przedstawicieli IINTE. Pierwsze spotkanie odbyło się
22 października 1971 we Wrocławiu, następne w dniu 18 listopada 1971 w Warsza
wie w Bibliotece Narodowej, trzecie 21 lutego 1972 we Wrocławiu.
W związku z podjętymi we W rocławiu pracami ukazała się publikacja, przezna
czona do użytku wewnętrznego. Prace Biblioteki Głównej i Ośrodka Inform acji
Naukowo-Technicznej. Seria A: Automatyzacja Biblioteki Nr 1. Program i harmono
gram realizacji systemu APIN (Automatyczne Przetwarzanie Inform acji Naukowej).

KRONIKA' ZAGRANICZNA
37 SESJA RADY GENERALNEJ IFLA
Sesja odbyła się w Liverpool (Wielka Brytania) w dniach od 30 sierpnia do
4 września 1971 r. z udziałem ok. 750 uczestników reprezentujących 65 krajów. Jej
temat przewodni brztniał „Organizacja zawodu bibliotekarskiego” . Przed rozpoczę
ciem sesji, w dniach od 24 do 28 sierpnia, bibliotekarze krajów rozwijających się
wzięli udział w zorganizowanym dla nich seminarium, podczas którego zostały w y
głoszone referaty poświęcone najnowszym wydarzeniom w bibliotekarstwie świa
towym.
Temat przewodni Sesji był przedmiotem referatów przedstawionych podczas
obrad plenarnych (m. in. wystąpienia K. Domsa — USA, V. V. Serova — ZSRR,
R. Pankurst — Afryka) oraz posiedzeń sekcji. Ogółem odbyło się ponad 65 posie
dzeń sekcji, podsekcji i komisji w czasie których" wygłoszono ok. 140 streszczeń re
feratów.
Przyznano również Nagrodę im. Sevensmy za r. 1971. Otrzymał ją Alfred D. Bur
nett (W. Brytania) za pracę poświęconą porównaniu służb bibliotecznych w różnych
krajach.
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Przedstawiciele bibliotekarstwa NRD uzyskali zezwolenie na tłumaczenie i w y
dawanie komunikatów IFLA w języku niemieckim.
Uczestnicy Sesji zdecydowali, że w dniach od 24 do 29 kwietnia 1972 r. odbę
dzie się w Wiedniu (w Bibliotece Narodowej) konferencja specjalistów w zakresie
międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz, że 38 Sesja Rady Generalnej IFLA
zostanie zorganizowana w dniach od 28 sierpnia do 2 września 1972 r. w Budapesz
cie, a jej tematem przewodnim będzie „Czytelnictwo w zmieniającym się świecde” .
IFLA N ews 1971 n r 37 s. 37-38

MIĘDZYNARODOWY ROK KSIĄŻKI
Podczas 16 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO podjęto uchwałę o ogłosze
niu roku 1972 Międzynarodowym Rokiem Książki (International Book Year). Prze
wodni temat Roku „Książka dla wszystkich” wskazuje, że podejmowane akcje będą
miały na celu dostarczenie społeczeństwom wszystkich krajów dobrej, a jednocześ
nie taniej książki. Przygotowaniem programu Roku zajmuje się Komitet pod kie
rownictwem przewodniczącego IFLA H. Liebaersa. Komitet ten zapowiedział wy
dawanie od połowy 1971 r. specjalnego biuletynu w językach angielskim, francu
skim, hiszpańskim i rosyjskim, w którym będą ogłaszane wiadomości o inicjaty
wach poszczególnych krajów.
UNESCO opracowało już plan akcji związanych z Międzynarodowym Rokiem
Książki. Proponuje w nim rządom, komitetom do spraw UNESCO w poszczegól
nych krajach oraz organizacjom wydawców, bibliotekarzy, autorów i grafików po
woływanie instytucji popierania książki, organizowanie konferencji i spotkań, gro
madzenie danych o produkcji wydawniczej itp.
W r. 1972 UNESCO opublikuje obszerną informację o sytuacji książki na świecie opartą na raportach regionalnych. Komitet Międzynarodowego Roku Książki
opracuje projekt „Karty książki” , który zostanie poddany dyskusji na spotkaniach
przedstawicieli organizacji związanych z książką, a następnie przedstawiony Gene
ralnej Konferencji UNESCO podczas sesji jesiennej w 1972 r. W Przeglądzie Biblio
tecznym 1972 z. 1 s. 69 znajduje się doniesienie C. Duninowej „Międzynarodowy
Rok Książki” .
FID N ew s Bulletin 1971 n r 6 s. 62
IFLA N ews 1971 nr 37 S. 8-9

III MIĘDZYNARODOWY KONGRES REPROGRAFII
Odbył się w Londynie w dniach od 15 do 19 marca 1971 r., jednocześnie z sesją
Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Rady do Spraw Reprografii (International
Council for Reprography). Udział w nim wzięło 173 delegatów z 31 krajów. Poszcze
gólne sesje Kongresu były poświęcone podstawom naukowym reprografii,. normali
zacji w tym zakresie, zagadnieniom technicznym oraz zastosowaniu różnych form
reprografii.
Obrady toczyły się w następujących grupach badawczych: kopiowanie doku
mentów i ogólne zagadnienia reprografii, mikrofilm w bibliotekach i ośrodkach
informacji, offset i mikrofilm w biurach kreśleń. Referaty dotyczyły m. in. między
narodowych norm w dziedzinie reprografii (H. E. Muller), urządzeń do odczytywa
nia mikrofilmów (C. G. La Hood), normalizacji mikrokart (H. J. Aschenborn). Posta
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nowiono, że IV Międzynarodowy Kongres Reprografii odbędzie się w r. 1974 prawdo
podobnie w Paryżu.
,
W tym samym czasie odbyła się wystawa Repro 71, na której ok. 90 firm i in
stytucji eksponowało najnowocześniejsze urządzenia do sporządzania i wykorzysty
wania mikrofilmów i mikrokart.
UNESCO Bulletin fo r Libraries 1971 nr 5 s. 301
FID News Bulletin 1971 nr 6 s. 73-74

MIĘDZYNARODOWY OŚRODEK KONSERWACJI KSIĄŻEK I DOKUMENTÓW
Komitet organizacyjny opracowujący program dla Ośrodka (International Cen
tre for the Preservation of Books and Documents) zebrał się we Florencji w dniach
26 i 27 marca 1971 r. Powołano komitet tymczasowy, na czele którego stanął dy
rektor Działu Konserwacji Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze Ove K. Nordstrand.
Jednym z pierwszych zadań komitetu będzie przygotowanie statutu Ośrodka
oraz programu kształcenia i prac naukowych. Planuje się zorganizowanie w r. 1972
kilkutygodniowego seminarium na temat konserwacji.
UNESCO Bulletin fo r Libraries 1971 nr 5 s. 301

Z PRAC NAD STWORZENIEM ŚWIATOWEGO SYSTEMU INFORMACJI
Podczas sesji plenarnej UNESCO w Paryżu w dniach od 4 do 9 października
1971 odbyła się również międzynarodowa konferencja w sprawie UNISIST. Wzięli
w niej udział przedstawiciele 83 państw członkowskich UNESCO a obserwatorami
byli reprezentanci 39 międzynarodowych i krajowych organizacji. Obradowano nad
a) zasadami, b) programem i c) organizacją UNISIST.
Po przeprowadzeniu dyskusji sformułowano rezolucję składającą się z 14 punk
tów. Stwierdzono w niej m. in., że w kierownictwie UNISIST powinni być reprezen
towani specjaliści w zakresie inform acji i dokumentacji. Powinni oni być wybierani
w porozumieniu z międzynarodowymi organizacjami profesjonalnymi, jak IFLA, FID,
ISO itp.
IFLA N ew s 1971 nr 38 s. 20-21

* OŚRODKI DOKUMENTACJI SPECJALISTYCZNEJ
Przed kilku laty IFLA zamierzała zorganizować centrum inform acji i doku
mentacji (clearing house) d'la wszystkich dziedzin bibliotekarstwa. Projekt okazał się
jednak trudny do zrealizowania. Obecnie podjęto realizację tego przedsięwzięcia
w formie zdecentralizowanej. Obowiązki w zakresie dokumentacji i inform acji po
szczególnych zagadnień bibliotekarskich przekazano istniejącym już bibliotekom,
które stały się w ten sposób ośrodkami dokumentacji specjalistycznej, mianowicie:
British Museum podejmie problemy katalogowania, Dyrekcja Bibliotek Francuskich
— budownictwa bibliotecznego, Biblioteka Państwowa w Bremie — problemy biblio
tek nowych uniwersytetów, Biblioteka Publiczna w Pradze — zagadnienia biblio
tek wielkomiejskich, a Biblioteka Państwowa w Berlinie Zach. — problemy oficjal
nych publikacji afrykańskich.
IFLA N ews 1971 nr 35
FID N ews Bulletin 1971 nr 5 s. 53
Przegląd biblioteczny, 1972, z. 2
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STOWARZYSZENIE EUROPEJSKICH BIBLIOTEK NAUKOWYCH
Projekt zorganizowania Stowarzyszenia (Ligue des Bibliotheques Europeennes
de Recherche — LIBER), przedstawiony przez bibliotekarzy szwajcarskich, zaakcep
towali przedstawiciele bibliotekarstwa państw europejskich podczas spotkania w
Strasburgu w dniach 17 d 18 marca 1971 r. Stowarzyszenie skupi duże biblioteki uni
wersalne, głównie narodowe i uniwersyteckie Europy zachodniej. Tymczasowo jego
siedziba mieści się w kantonalnej i uniwersyteckiej bibliotece w Lozannie, a prze
wodniczącym jest dyrektor tej biblioteki J. P. Clavel.
W najbliższym czasie Stowarzyszenie zajmie się sprawą współpracy bibliotek
przy opracowywaniu zbiorów oraz wykorzystaniu materiałów bibliotecznych przez
naukowców. Drugie z zadań będzie omawiane w czasie kolokwium organizowanego
w Bordeaux z okazji Międzynarodowego Roku Książki.
Następna konferencja ogólna LIBER odbędzie się w czarwicu 1972 r. w Luk
semburgu.
Biblos 1971 nr 3 s. 215-216
IFLA N ews 1971 nr 5 s. 54

Z PRAC FID
Komitet FID/ET (Education and Training) zebrał się w Hadze w dniach 29
do 30 kwietnia 1971 r. pod przewodnictwem dyrektora IIN,TE W. Piróga. W spot
kaniu wzięli udział przedstawiciele Belgii, Holandii, NRD, NRF, Polski, Szwecji,
Wielkej Brytanii, Węgier i USA. Obrady dotyczyły zorganizowania konferencji w
Vesprem (Węgry), która będzie poświęcona zagadnieniom kształcenia dokumentali
stów w projekcie UNISIST, programowi pracy FID w najbliższych latach oraz współ
pracy z IFLA UNESCO :itp. Następne zebranie Komitetu FID/ET odbędzie się we
wrześniu 1972 r.
Rada FID obradowała w dniach 4 i 5 maja 1971 r. nad: projektem komentarza
FID do UNISIST, programem pracy Komitetu FID/ET na lata 1971-1972, udziałem
FID w akcjach Międzynarodowego Roku Książki, Rada przyjęła rezygnację prze
wodniczącego FID F. A. Swiridowa z jego funkcji.
W dniach 6 i 7 maja 1971 r. w siedzibie Sekretariatu Generalnego FID w Ha
dze odbyła się konferencja przedstawicieli 11 stowarzyszeń międzynarodowych zaj
mujących się zagadnieniami informacji. Brali w niej udział również członkowie
IFLA. Celem spotkania była wymiana poglądów i planów zredukowania zbędnego
dublowania prac i wzmocnienia współpracy międzynarodowej. Omawiano działal
ność poszczególnych organizacji oraz ich prace w określonych dziedzinach wiedzy.
FID N ews Bulletin 1971 nr 5 s. 51-52, nr 6 s. 61

OBRADY MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY
ORIENTALISTÓW
III Konferencja International Association of Orientalist Librarians odbyła się
w dniach od 6 do 10 stycznia 1971 r. podczas X X V III Międzynarodowego Kongresu
Orientalistów w Canberra (Australia). Uczestniczyło w niej ok. 100 bibliotekarzy.
W czasie Konferencji przyjęto statut Stowarzyszenia i wybrano jego władze. Prze
wodniczącym został J. D. Pearson (University of London).
FID N ew s Bulletin 1971 nr 3 s. 51
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MIĘDZYNARODOWE MUZEUM BIBLIOTEKARSKIE
Muzeum takie powstaje w Tilburg (Holandia). Przewodniczący Komitetu Orga
nizacyjnego Muzeum prof. Cobbenhagenlaan (520 Tilburg, The Netherlands) zwrócił
się do bibliotekarzy całego świata z apelem o przysyłanie wiadomości i eksponatów
dotyczących historii bibliotek i bibliotekarstwa, ekslibrisów, afiszów, pamiątkowych
medali, znaczków okolicznościowych, przewodników dla korzystających ze zbiorów,
przepisów wypożyczania, dawnych kart katalogowych itp.
FID N ews Bulletin 1971 nr 4 s. 42

ANGIELSKA BIBLIOTEKA NARODOWA
W parlamencie angielskim przedłożono projekt ustawy o utworzeniu British
Library przez połączenie 4 instytucji — British Museum Library, National Central
Library, National Central Lending Library for Science and Technology oraz British
National Bibliography. Biblioteka Narodowa będzie gromadziła wszystkie druki uka
zujące się na terenie Wielkiej Brytanii, a piśmiennictwo zagraniczne możliwie w jak
najszerszym zakresie. Będzie ona również centralą wypożyczania międzybibliotecz
nego i reprografii oraz ośrodkiem prac bibliotecznych i bibliograficznych dla całego
kraju.
Siedziba British Library zostanie zbudowana w Londynie w ciągu 13 lat na
przeciw obecnej British Museum Library.
OST1 N ew sletter 1971 nr 1
UNESCO Bulletin fo r Libraries 1971 nr 4 s. 238

AUTOMATYZACJA ANGIELSKIEJ BIBLIOGRAFII NARODOWEJ
Od stycznia 1971 r .'British National Bibliography przygotowywana jest w opar
ciu o amerykański system MARC dostosowany do niej we współpracy z Biblioteką
Kongresu w Waszyngtonie. Reorganizacja katalogowania, tematowania i w prow a
dzania zmian do techniki wydawniczej trwała rok. Nowe metody indeksowania
przedmiotowego wymagały stworzenia tezaurusa czytelnego dla maszyny. Taśmy
magnetyczne z materiałami zawartymi w zeszytach tygodniowych dostarczane są
bibliotekom, które mają możność korzystania z komputerów.
FID N ew s Bulletin, 1971 nr 6 s. 64

WSPÓŁPRACA KRAJÓW SKANDYNAWSKICH W DZIEDZINIE INFORMACJI
W dniu 11 stycznia 1971 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie skandynawskiej
organizacji do spraw koordynacji polityki w zakresie inform acji i dokumentacji
naukowej NORDDOK. Będzie ona sprawowała funkcje doradcze i inicjujące w sto
sunku do centralnych instytucji naukowych, bibliotek i ośrodków dokumentacji.
W szczególności będzie dążyła do wypracowania zasad wymiany inform acji tak
w obrębie poszczególnych krajów, jak i całej Skandynawii oraz koordynacji wyko
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rzystania w krajach skandynawskich międzynarodowych systemów informacyjnych.
Tymczasem siedziba NORDDOK mieści się w Bibliotece Narodowej w Oslo, któ
rej dyrektor H. Tveteras jest jej przewodniczącym.
FID N ews Bulletin 1971 nr 7 s. 81

SZWEDZKI SYSTEM AUTOMATYZACJI BIBLIOTEKARSTWA
System ten ma nosić nazwę LIBRIS (Library Information System) i łączyć w so
bie systemy: regionalny, funkcjonalny i instytucjonalny. W związku z nim zostanie
utworzony narodowy bank danych, powiązany z centralami regionalnymi. System
funkcjonalny obejmie opracowywanie bibliografii narodowej i informacji o litera
turze zagranicznej w bibliotekach szwedzkich oraz podstawowe rodzaje prac biblio
tecznych (uzupełnianie zbiorów, katalogowanie, wypożyczanie). Będzie również pro
wadzona ścisła współpraca bibliotek naukowych wszystkich typów, bibliotek pu
blicznych i ośrodków dokumentacji. Według zasad systemu LIBRIS opracowuje się
już od r. 1971 szwedzki katalog centralny.
Buch und Bibliothek 1971 nr 9 s. 912-918
Zentralblatt iiir Bibliotheksw esen 1971 nr 7 s. 437

NOWE CZASOPISMA
National Lending Library for Science and Technology (Londyn) przystąpiła
w styczniu 1971 r. do wydawania periodyku NLL-Review. W piśmie ogłaszane są
informacje o działalności NLL i nabytkach Biblioteki. Jest ono przeznaczone dla
użytkowników NLL oraz osób pragnących uzyskać wiadomości o usługach oferowa
nych przez inne biblioteki.
ASLiB Proceedings 1971 nr 5 s. 220

Wydawane przez UVTEI (Praga) czasopismo Metodika a Technika Informaci
ukazuje się od 1971 jako Ceskoslovenska Informatika.
F ID News Bulletin 1971 nr 5 s. 56
*

Od 1 marca 1971 przestało ukazywać się kanadyjskie czasopismo CORS Journal.
Jego kontynuacją jest periodyk INFOR. Canadian Journal of Operational Research
and Informational Processing.
FID N ews Bulletin 1971 nr 10 s. 123
*

Deutsche Bucherei (Lipsk) i Zentralintsitut fur Bibliothekswesen (Berlin) rozpo
częły wydawanie dwumiesięcznika Informationsdienst. Bibliothekswensent w którym
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drukowane są streszczenia literatury z zakresu bibliotekoznawstwa. W każdym ze
szycie są one ułożone wg klasyfikacji dziesiętnej. Indeksy przedmiotowe oraz nazwisk
z poszczególnych zeszytów będą w końcu roku kumulowane. W ciągu roku ma być
ogłoszone ok. 100 analiz. Dwumiesięcznik Informationsdienst. Bibliothekswesen uka
zuje się zamiast wydawanych w NRD w latach 1964-1970 kart adnołowanych z za
kresu bibliotekoznawstwa Referatenkartei. Bibliothekswesen.
Informationsdienst. B ibliotheksw esen 1971 nr 1

\

. WYDAWNICTWA OTRZYMANE

KSIĄŻKI

Czytelnictwo młodzieży wiejskiej. [Aut.] J. K ą d z i e l s k i [i in.]. Warszawa 1971.
Hanna D z i e c h c i ń s k a : Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Kierunki
i odmiany. Wrocław 1971.
Handschrifteninventare der Deutschen Staatsbibliothek. Hrsg. von Hans-Erich
T e i t g e. 1. Die Handschriften des Joachimsthalschen Gymnasiums und der
Carl Alexander-Bibliothek. Bearb. von Ursula W i n t e r ; 2. Der Nachlass Jo
seph von Eichendorff. Bearb. von Helga D o h n . Berlin 1970-1971. .
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1970. Ausstellung. Berlin 1970. Deutsche Staats
bibliothek Berlin.
Józef K o r p a ł a: Znaczenie „Bibliografii Polskiej” Karola Estreichera. K raków 1970.
Lesende in der Kunst. Zw olg Gemalde von der Renaissance bis zur Gegenwart.
Einleitung und Bilderlauterungen von A lfred L a n g e r . Leipzig 1971.
Neueste auslandische Zeitschriften NAZ. Nachtrag 1960-1970. Berlin 1971. Deutsche
Staatsbibliothek Berlin Zeitschriften — Bestandsverzeichnisse 13
Pedagogiczna Biblioteka W ojewództwa w Olsztynie 1946-1970. Olsztyn (1971).
Pruvodce Statni Knihovnou CSR w Praze. Praha (1970).
Sigel-Liiste der Bibliotheken der Deutschen Demokratischen Republik. Stand vom
1.6.1971. 4., erweit. Aufl. (Berlin) 1971.

CZASOPISMA

Az Egyetemli Konyvtar Evkonyvei. (Annales Bibliothece Universitatis de Rolando
Eotvos Nominatae) 5: 1970. Budapest 1971.
Bibliotheksstatistik 1969 (Berlin 1970).
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1970 nr 2, 3, 1971 nr 1. Warszawa
1970-1971.
'
Biuletyn Nabytków CBW (wybór) R. 1970 nr 2, 3, 4; 1971 nr 1, 3. Warszawa.
Bulletin o f Peace Propsoals Vol. 1:1970 no 4 Index. Oslo.
Gitatel’ R. 20: 1971 cis. 9, 11. Martin.
Ctenar R. 23: 1971 Cis. 9, 10. Praha.
Informationsdienst Bibliothekswesen Jg. 1: 1971 H. 1 Leipzig.
Kniżnice a Vedecke Informactie R. 2: 1970 £is. 2. Martin.
Mitteilungen aus dem Wissenschaftlichen Bibliothekswesen der Deutschen Demokra
tischen Republik Jg. 6: 1968 nr 8/9; Jg. 8: 1970 nr 1, 2; Jg. 9 nr 5, 6. Berlin.
Mitteilungen und Materialien, Jg. 8: 1970. H. 6; Jg. 9: 1971 H. 1, 2. Berlin.
Poligrafika R. 23: 1971 nr 8, 10/11. Warszawa.
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Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie R. 16: 1970. Wrocław 1971.
Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich T. 6. Wrocław 1970.
X X IV Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1969. Łódź 1970.
Studia o Książce 1. Wrocław 1970.
Tudomanyos es Muszaki Tajekoztatźs Mutató a £vf. 17: 1970; £ v f. 18: 1971 sz. 8/9,
10. Budapest.
Z Knihovnickć Praxe. SeS. 27, 29. Olomouc 1970-1971.
Zentralblatt fiir Bibliothekswesen Jg. 85: 1971 H. 9, 10, 11. Leipzig.
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Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
Biblioteka PAN w Warszawie
MBP im. L. Waryńskiego w Łodzi
Sekretarz Generalny SBP
z-ca sekretarza generalnego SBP
Biblioteka Pracowni Geologii PAN w Kra
kowie
Biuro Wydawnictw i Bibliotek PAN
Biblioteka Uniwersytecka we W rocławiu
b. dyrektor Biblioteki GUS w Warszawie
Biblioteka GŁ UMCS w Lublinie
Biblioteka PAN w Warszawie
z-ca dyrektora Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek w Minister
stwie Kultury i Sztuki
Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie
Centralna Biblioteka Wojskowa
kierownik Oddziału Informacji Naukowej
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
kierownik Zakładu Informacji
Biblioteki Narodowej.

Naukowej

WARUNKI PRENUMERATY
Przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są do 10 grudnia na rok następny.
Cena prenumeraty rocznej wynosi zł. 96.—
Przedpłaty na prenumeratę krajową dla czytelników indywidualnych przyj
mują urzędy pocztowe oraz listonosze.
Czytelnicy indywidualni mogą dokonywać przedpłat również na konto w Na
rodowym Banku Polskim IV Oddział Miejski we Wrocławiu nr 1677-6-4025 K ol
portaż Prasy i Książki Ruch, ul. Hubska 8, oraz na konto PKO Warszawa nr
1-6-100312 Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN, Warszawa,
Pałac Kultury i Nauki.
Wszystkie instytucje państwowe i społeczne mogą zamawiać prenumeratę za
pośrednictwem Oddziałów i Delegatur Ruch, znajdujących się we wszystkich mia
stach powiatowych i wojewódzkich oraz w Ośrodku Rozpowszechniania W ydaw
nictw Naukowych — PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki.
Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 40% droższa od kra
jow ej, przyjmuje wyłącznie Biuro Kolportażu RUCH Warszawa, ul. Wronia nr 23
konto PKO nr 1-6-100024, tel. 20-46-88.
Egzemplarze pojedyncze z produkcji bieżącej i dawnej nabywać można w
Księgarni Ossolineum, Wrocław, Rynek 8, w Ośrodku Rozpowszechniania W ydaw
nictw Naukowych PAN, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki oraz w Księgarni Na
ukowej im. Bolesława Prusa. Warszawa, Krakowskie Przedmieście 7.

Zakład N arodow y im. Ossolińskich — W ydawnictwo. W rocław 1972.
Nakład 1600+140 egz. O bjętość: ark. w yd. 9,80, ark. druk. 7,50, ark.
form A l 9,95. Papier druk. sat. kl. V, 70 g, 70X100. Oddano do skła
dania 28 IV 1972. Podpisano do druku 23 VIII 1972. Druk ukoń
czono w e wrześniu 1972 r. Wrocławska Drukarnia Kartograficzna,
W rocław , ul. Kościuszki 29. Zam. nr A/553/72 (F-9) Cena zł 24.—

