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wodzić się mogą potencjalni czytelnicy o
priorytetowym prawie do łatwego i spec
jalnie dla nich zorganizowanego dostępu
do literatury, prasy, zbiorów audiowizu-'alnych i tego wszystkiego, co ma im^ do
zaoferowania nowoczesna biblioteka.
Szczególnej troski,-ze względu na swój
stan fizyczny i psychiczny,^.wymągkją nie
widomi oraz osoby o ograniczonej możli
■Ą* ,•
fc
Je śli chcem y p rzerzu cać m osty
wości widzenia. Bez wgłębiania pję w cha
od człow ieka do człow ieka —
rakterystykę zmian fizycznych i psychicz
;
k odnosi się to także d o m o
nych inwalidów wzroku, bo nie to jęśt za
stó w p oznania i zrozum ienia
mierzeniem artykułu, należy^ zauważać, że'
— to p rzy czó łk am i pow inny
osoby te charakteryzuje' wyjątkowe -wy
by ć nie m ózgi, lecz serca.
czulenie na treści zawarte w literaturze,
V ik to r E. F ra n k i
duża wrażliwość na atmosferę panującą
w placówce bibliotecznej, autentyczna
Wiodącym motywem roku 1981, obcho wdzięczność w stosunku do bibliotekarzy
dzonego z inicjatywy ONZ jako Między- z nimi współpracujących. Już sam pobyt
'ńarodpwy Rok Inwalidów i. Osób Niepeł w bibliotece, rozniowa z bibliotekarką czy
nosprawnych, jest „równość i pełne uczest udział w imprezie stanowią terapię, odsko
nictwo”. W nâszyin kraju powołano pod cznię od zwykłej szarzyzny życia i chwi
przewodnictwem prof. Jana Szczepańskie lową izolację od niepokojów i kompleksów
go Polski Komitet Obchodów Roku, który towarzyszących inwalidztwu.'
zajmuje się rozpracowaniem wielu nie roz
Podstawę formalną . do rozwijania czy
wiązanych dotychczas problemów, począw telnictwa niewidomych i organizowania
szy od budzącej kontrowersje kwestii kry punktów (oddziałów czy filii) książki „mó
teriów medycznych i prawnych ustalają wionej” w bibliotekach publicznych stwo
cych inwalidztwo i 'niepełnosprawność, rzyło porozumienie z dnia 8 października
poprzez leczenie i rehabilitację, politykę 1975 r., zawarte pomiędzy Ministerstwem
społeczną — do rozwoju i popularyzacji Kultury i Sztuki a Zarządem Głównym
zagadnień psychologicznych środowiska.
Polskiego Związku Niewidomych w spra
W tych zróżnicowanych działaniach na wie "gromadzenia i udostępniania w biblio
rzecz osób niepełnosprawnych nie może tekach publicznych nagrań tekstów ksią
zabraknąć bibliotek i bibliotekarzy. Wia żek na taśmach magnetofonowych. W
domo bowiem .powszechnie, że literatura oparciu o ten dokument i późniejsze za
odgrywa liczącą się rolę w procesie reha rządzenia resortowe Wojewódzka Biblio
bilitacji i współt-wo rżenia optymalnych teka Publiczna w Toruniu w porozumie
warunków rozwoju osobowości człowieka. niu z Zarządem Okręgu PZN pó-^ołała bi
Problem organizacji czytelnictwa inw ali-’ bliotekę książki „mówionej”. Uwagi na te
dów i osób niepełnosprawnych istnieje mat kilkuletniej działalności teju placówki,
również we współczesnym bibliotekarstwie stosowanych przez, nią form pracy kultu
polskim. Wśród ludzi niepełnosprawnych, ralno-oświatowej i wreszcie próba odpo
których liczbę w Polsce szacuje się na ok. wiedzi na pytanie: co należałoby udosko
5 min, duży odsetek stanowią osoby nie nalić, zmienić i zaproponować w przed
posiadające ustalonej przez Komisję d.s. miocie — czytelnictwo niewidomych i oIńwalidztwa i Zatrudnienia grupy inwa sób niepełnosprawnych — to główny cel
lidzkiej. Z tych środowisk społecznych wy niniejszego artykułu.
FRANCISZEK CZAJKOWSKI

TORUŃ — WBP

BLIŻEJ INWALIDÓW
1 NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Toruńska placówka biblioteczna dla nie
widomych mieści się przy gabinecie in
strukcyjno-metodycznym WBP, zlokalizo
wanym poza Biblioteką Główną. Zajmuje
dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni
ok. 70 m^, na I piętrze, z dość utrudnionym
dojściem. Nie jest to najlepsza lokalizacja
jak na placówkę tego typu — można to
traktować co najwyżej jako rozwiązanie
doraźne i przejściowe. Połączenie zaś bi
blioteki z gabinetem jest dość zasadne,
czytelnicy mają bowiem zapewnioną mo
żliwość korzystania nie tylko z książek
nagranych na taśmach, ale i z pozostałych
zasobów gabinetu, takich jak płyty, taśmy
z nagraniami tekstów literacko-muzycznych itp. Cenią sobie oni ponadto samo
dzielność i ciepłą atmosferę panującą w
„ich” placówce, jak zwykli określać bi
bliotekę.
Księgozbiór liczy aktualnie 269 pozycji
książkowych (3182 kasety), z czego 26 zo
stało zakupionych z dotacji Wydziału
Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wo
jewódzkiego. W bieżącym roku uzyskano
na ten cel dodatkowe kredyty z Wydziału
Kultury i Sztuki UW (100 tys. zł.) oraz z
miejscowego Zarządu Towarzystwa Walki
z Kalectwem (10 tys. zł.). Poza wymienio
ną placówką funkcjonują cztery punkty
książki „mówionej” przy miejskich i rejo
nowych bibliotekach publicznych woje
wództwa, do których książki dostarczane
są pocztą lub samochodem przy okazji
służbowych wyjazdów instruktorów.
Z zasobów biblioteki w r. 1980 korzy
stało 81 niewidomych. Nie jest to wysoki
wskaźnik czytelnictwa, zważywszy że w
samym tylko Toruniu w PZN zarejstrowanych jest około 400 niewidomych \ Ten
stan tłumaczyć można wieloma przyczy
nami: brakiem większej ilości magnetofo
nów kasetowych niezbędnych do odtwa
rzania taśm, brakiem możliwości dotarcia
do niewidomych w środowiskach mało
miejskich i wiejskich, trudnościami zwią
zanymi z przyjściem do bibliotek itp.
Optymizmem napawa jednak fakt, że to
specjalistyczne
czytelnictwo
wykazuje
stałe tendencje wzrostu i zyskuje aproba
tę społeczną.
Dużą poczytnością cieszą się książki o
stosunkowo niewielkiej objętości (uwaga
dla wydawców!), chętnie czytane są po
wieści sensacyjne i historyczne, reportaże,
biografie, rzadziej — literatura fantastycz
no-naukowa. Słabe jest też zainteresowa
nie twórczością np. Żeromskiego i Hemi
ngwaya, w przeciwieństwie do Clifforda,
Remarque’a, Kraszewskiego czy starej li
teratury skandynawskiej. Szczególnie po
szukiwane są pozycje z ilustracją muzycz
ną — w ciągłym obiegu znajdują się dwie
książki tego typu: P. La Mure’a Miłość
niejedno ma imię oraz J. Wechsberga KróPZN zrzesza ty lk o in w alid ó w I i II g ru p y
in w alid ztw a z ty tu łu u tr a ty w zro k u .
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Iowie walca. W roku bieżącym zapoczątko
wano gromadzenie różnego typu poradni
ków ułatwiających życie inwalidom wzro
ku, a także opracowań z dziedziny tyflologii i rehabilitacji niewidomych.
Od marca ub. roku funkcjonuje przy bi
bliotece Klub Dyskusyjny Książki Mówio
nej, powołany z inicjatywy niewidomych
miłośników książki uchwałą Zarządu
Okręgu PZN w Toruniu. Mogą do niego
należeć członkowie Związku, bibliotekarze
oraz inni mieszkańcy Torunia pragnący
współpracować ze środowiskiem niewido
mych. Pracami Klubu zrzeszającego kilka
dziesiąt osób kieruje pięcioosobowa Rada
Programowa, wyłoniona spośród czytelni
ków. W skład Rady wchodzi również kie
rowniczka biblioteki — osoba o dużej w ra
żliwości i serdeczności, z doświadczeniem
zawodowym i zaangażowaniem społecz
nym, pełniąca funkcję sekretarza.
Rada wytycza program działania Klubu
i biblioteki, uczestniczy w typowaniu ty 
tułów książek proponowanych do zakupu,
przygotowuje formy działalności kultural
no-oświatowej, ustala tematykę specjali
stycznych szkoleń i narad propagujących
problemy inwalidów wzroku w środowis
ku ludzi widzących, współpracując w tym
zakresie z Biblioteką Centralną PZN w
Warszawie, Katedrą Pedagogiki UMK,
Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa
Walki z Kalectwem, dyrekcją WBP oraz
Zarządem Okręgu SBP. W stosunkowo
krótkim okresie istnienia zrealizowano
kilkanaście form pracy, w tym m.in.: 3
dyskusje nad następującymi książkami:
Jak trudno kochać — J. Szczygła, Tańczą
cy jastrząb — J. Kawalca, Tętniące serce
— S. Lagerlof, 4 wieczory literacko-muzyczne, 2 spotkania okolicznościowe — z
okazji Nowego Roku i Międzynarodowego
Dnia Kobiet, wspólne wyjście do teatru.
Ponadto na spotkaniu towarzyskim, które
odbyło się w listopadzie ub. r., członkowie
Klubu zapoznali się z organizacją czytel
nictwa chorych i • niepełnosprawnych w
USA.
Wszyscy członkowie mają w Klubię
okazję zaprezentowania swoich umiejęt
ności recytatorskich, muzycznych, gawę
dziarskich itp. Wymienionym imprezom,
organizowanym przy herbatce, towarzyszy
zawsze serdeczna atmosfera, nie brakuje
humoru, pada wiele słów wdzięczności pod
adresem organizatorów. W kronice znaj
dujemy np. następujący zapis: „Powyższy
wieczór (mowa o wieczorze noworocznym
— przyp. aut.) pozostawił nam wszystkim
dużo miłych wrażeń i przeżyć, z którymi
wróciliśmy do swoich domów, życząc so
bie, aby takich imprez kulturalnych, wzbo
gacających nasz poziom intelektualny, by
ło jak najwięcej”.
Wszystko to stanowi głębokie uzasad
nienie naszych poczynań, a tak wysoka
ocena sformułowana przez środowisko nie
widomych zmusza do następnych poszuki

wań w zakresie usprawniania czytelnic
twa i rozszerzania go na pozostałe grupy
inwalidów i osób niepełnosprawnych. Pew
ną próbą zmierzającą w tym kierunku bę
dzie wydanie drukiem przez WBP adnotowanego katalogu książek mówionych
znajdujących się w bibliotece, wraz z krót
ką informacją o zasadach korzystania z
jej zasobów. Katalog ten zostanie rozpro
wadzony wśród niewidomych — członków
Związku oraz udostępniony instytucjom
oświatowo-wychowawczych i organizacjom
współpracującym z inwalidami i niepełno
sprawnymi.
W n io s k i:
• Uruchamianie — w miarę możliwości
— w miastach wojewódzkich i większych
skupiskach miejskich pełnoprofilowych fi
lii specjalistycznych, zgodnie z odpowied
nimi parametrami wyposażenia tego ro
dzaju placówek (lokal na parterze, łatwo
dostępny, z odpowiednim dojściem — do
jazdy z wózkami inwalidzkimi, niskie re
gały, właściwy zestaw „mediów”, m ateria
łów bibliotecznych) 2.
- W BP w T o ru n iu w sp ólnie z Z arządem
O k ręg u SB P w y stą p iła do w ładz m iasta z p e 
ty c ją o zabezpieczenie pom ieszczeń na u rz ą 
dzenie b ib lio tek i, u fa ją c , że m im o k ryzysow ej
sy tu a c ji k r a ju u d a się sfin alizow ać te n zam iar,
ty m bardiziej że idea ta zy sk u je coraz to no 
w ych sp rzy m ierzeń có w .

BOLESŁAW HOWORKA
POZNAŃ — BIBLIOTEKA AKADEMII MEDYCZNEJ

WYBRANE PROBLEMY
O R G A N IZA C JI PRACY
W BIBLIOTECE (II)
Co to jest organizacja?
Pojęcie organizacji używane jest przez
nas w co najmniej trzech znaczeniach i z
uwagi na swoją wieloznaczność może być
definiowane w różny sposób.
1. Organizacja może być cechą jakiegoś
działania, jego przymiotem. Mówiąc, że w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w S. jest
dobra organizacja pracy, stwierdzamy, że
właściwa organizacja pracy jest cechą
(atrybutem) tej Biblioteki. Definiując
a t r y b u t o w e pojęcie organizacji stwier
dzamy:

• Zespolenie wysiłków księgarzy i bi
bliotekarzy pod kierownictwem MKiS i
SBP wokół realizacji od dawna stawia
nego już postulatu — wydawania książek
drukowanych grubą czcionką (tzw. „large
print”).
• Stopniowe poszerzanie czytelnictwa —
proporcjonalnie do ilościowej rozbudowy
bibliotecznych zasobów książek „mówio
nych” i obejmowanie nim osób chorych
przebywających w szpitalach i domach po
mocy społecznej oraz wywodzących się ze
wszystkich grup inwalidów.
• Centralny podział (przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki) środków budżetowych
dla bibliotek wojewódzkich na zakup ksią
żek nagranych na taśmach i na zakup
sprzętu technicznego, w szczególności ma
gnetofonów kasetowych (stworzenie prio
rytetów w nabywaniu).
• Uwzględnienie w programie kształ
cenia bibliotekarzy na poziomie wyższym
i średnim wykładów z zakresu organizacji
czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych,
chociażby kosztem tematyki historycznej.
• Zainicjowanie badań czytelniczych w
zakresie wyposażenia i wykorzystania
przez czytelników w bibliotekach publicz
nych literatury nagranej na taśmach oraz
podjęcie w następstwie tego perspektywicz
nego planu wydawania książek „mówio
nych”, dostosowanego do faktycznych po
trzeb odbiorców.

że poszczególne części współprzyczyniają
się do powodzenia całości, a więc do osiąg
nięcia celu całości.
2. W innym znaczeniu użyte zostało po
jęcie organizacja np. w Statucie Stowarźyszenia Bibliotekarzy Polskich: „Stowarzy
szenie Bibliotekarzy Polskich... jest orga
nizacją społeczną o charakterze fachowym
i naukowym, zrzeszającą bibliotekarzy”.
W przytoczonym fragmencie § 1 statutu
słowo organizacja użyte zostało w znacze
niu rzeczowym, jako określenie zawodo
wego stowarzyszenia bibliotekarzy. W tym
samym znaczeniu pojęcie organizacja może
określać bibliotekę, np. w zdaniu: „Biblio
teka jest to organizacja (instytucja) gro
madząca i udostępniająca teksty druko
wane i rękopiśmienne”. Określając r z e 
c z o w e pojęcie organizacji stwierdzamy:
Organizacja jest to wyodrębniona ca
łość, także w sensie formalnoprawnym,
mająca określone cele.

3. W jeszcze innym znaczeniu użyte bę
dzie słowo organizacja w stwierdzeniu:
Organizacja jest to celowy system, które „Musimy zapewnić dobrą organizację szko
go sposób uporządkowania polega na tym, lenia bibliotekarzy”. Tutaj pojęcie organi-
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zacja użyte zostało w znaczeniu c z y n 
n o ś c io w y m :
określając to pojęcie
stwierdzamy, że:
Organizacja to przygotowanie jakiejś im
prezy, zorganizowanie czegoś.
W dalszym toku tych rozważań zajmo
wać się będziemy organizacją w znacze
niu atrybutowym, traktując ją tutaj jako
określenie sposobu zorganizowania wyod
rębnionej z otoczenia, ale jednocześnie po
wiązanej z nim celowej całości, w ramach
której występują działania ludzi, jako oz
naczenie struktury organizacyjnej tego
działania, obejmującej rodzaje części tej
całości oraz rodzaje powiązań pomiędzy
tymi częściami, i to w taki sposób, aby te
wszystkie części w odpowiednim stopniu
przyczyniały się do osiągnięcia celu.
Przykładem takiej organizacji biblioteki
głównej szkoły wyższej jest tak skonstruo
wana struktura organizacyjna, taki podział
na oddziały i na sekcje, że w konsekwencji
suma działań pracowników sekcji pozwala
w sposób właściwy wykonać zadania tej
podstawowej komórki organizacyjnej bi
blioteki; suma działań tych sekcji składa
się na optymalne wykonanie zadań od
działu, a harmonijne współdziałanie od
działów w toku realizacji ich czynności za
pewni właściwe wykonanie założonych ce
lów biblioteki — wykonanie przez nią za
dań ogólnoszkolnej jednostki organizacyj
nej działalności podstawowej o zadaniach
naukowych, dydaktycznych i usługowych,
zadań ośrodka informacji naukowej i pu
blicznej biblioteki naukowej, ogniwa ogól
nokrajowej sieci bibliotecznej i ogólnokra
jowej sieci informacji naukowej (za teks
tem projektu ustawy o szkolnictwie wyż
szym). Zadania te w sposób bardziej szcze
gółowy powinien wyliczyć statut szkoły
wyższej, a ostatecznie dokładnie sprecy
zować — regulamin organizacyjny biblio
teki, określający m. in. strukturę organi
zacyjną biblioteki (sieci bibliotecznej
uczelni), a także zadania, uprawnienia i
obowiązki organów biblioteki głównej.
System =

biblioteka

w opracowaniach traktujących o prob
lemach związanych z teorią organizacji i
zarządzania spotykamy się z takimi poję
ciami jak „układ” i „system”. W dalszych
rozważaniach pojęcia te traktowane będą
jako jednoznaczne, ponieważ w znanych
mi opracowaniach są one z zasady uży
wane zamiennie.
System to wyodrębniony z otoczenia
zbiór elementów materialnych lub abstrak
cyjnych, mających pewną wewnętrzną
strukturę i powiązanych ze sobą wewnętrz
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nie, rozważanych z określonego punktu
widzenia jako całość.
Systemem jest więc także zakład-biblioteka rozpatrywana jako instytucja for
malna (posiadająca sformułowane cele
działania i organizację wewnętrzną, okreś
lone odpowiednim aktem normatywnym,
np. zarządzeniem organu administracji
państwowej o utworzeniu biblioteki, sta
tutem biblioteki, regulaminem organiza
cyjnym), wyizolowana z otoczenia.
Jak wiadomo, biblioteki mogą być sa
modzielnymi jednostkami organizacyjny
mi; są nimi biblioteki wojewódzkie, biblio
teki miejskie i gminne, biblioteki Polskiej
Akademii Nauk i in. Działają także bi
blioteki, które są jednostkami organizacyj
nymi innych systemów, innych instytucji,
np. biblioteki główne szkół wyższych, bi
blioteki ośrodków informacji naukowej,
technicznej i ekonomicznej. Każda z tych
bibliotek stanowi wyodrębniony system;
rozpatrując jej zadania, strukturę wew
nętrzną, wewnętrzne powiązania organiza
cyjne, dokonujemy tego w aspekcie cało
kształtu działania tej biblioteki. Analiza
nasza jest wówczas kompleksowa i do
tyczy całej jednostki organizacyjnej.
Systemami są biblioteki działające jako
samodzielne jednostki organizacyjne. Wo
jewódzka biblioteka publiczna jest dla sie
bie systemem, a wchodzące w jej skład
komórki organizacyjne (oddziały) oraz po
dległe jej samodzielne jednostki organiza
cyjne — biblioteki miejskie i gminne są
elementami (podsystemami) tych systemów.
Systemami są biblioteki miejskie i gmin
ne, dla których wojewódzka biblioteka pu
bliczna jest nadsystemem; elementami
tych systemów są ich komórki organiza
cyjne — punkty biblioteczne. Oddział bi
blioteczny może być traktowany jako sy
stem tylko wtedy, gdy posiada wewnętrz
ną strukturę organizacyjną.
'' Systemami są także biblioteki, które nie
są samodzielnymi jednostkami organiza
cyjnymi. Biblioteka główna szkoły wyższej
jest systemem, w ramach którego działają
elementy — oddziały. Sieć biblioteczna
szkoły wyższej jest systemem, w ramach
którego działają elementy (podsystemy) —
biblioteka główna uczelni oraz biblioteki
zakładowe: wydziałów, instytutów, katedr
itp. Biblioteka główna jest jednocześnie
elementem (podsystemem) systemu: szkoły
wyższej.
Traktując bibliotekę jako system, nale
ży dokonać analizy jej struktury wewnę
trznej, powiązań wewnętrznych, ustalić,
czy jest ona zbudowana w taki sposób, że
poszczególne komórki organizacyjne, jako
części tej biblioteki, współprzyczyniają się
do powodzenia całego systeriau, tzn. do
osiągania postawionych przed biblioteką
celów.

Wejścia i wyjścia zewnętrzne
Biblioteka jako system działa w okreś
lonym otoczeniu, które bodźcowo oddzia
łuje na ten zakład drogą, którą nazywa
my wejściem zewnętrznym. Z kolei bi
blioteka przez wyjście zewnętrzne oddzia
łuje na swoje otoczenie, na użytkowników,
na nadsystem.
Każde wejście do systemu składa się z
zasilania energomaterią i z informacji.
Zasilanie energomaterią to zasilanie czyn
nikiem materialnym, którym jest:
• nośnik informacji, np. zakupiona
książka, zaprenumerowane czasopismo, pis
mo z zapytaniem o informację, wiadomość
telefoniczna.

Wyjście
TRANSFORMATA

Bodźce
wejścia

Nośniki informacji
Tworzywo pomocnicze
Środki do transformacji

Gromadzenie,
opracowywanie,
przetwarzanie,
udostępnianie

D z ia ła n ia
Każdy element systemu — oddział lub
sekcja biblioteki, każdy jej pracownik mai
określony zakres czynności, z którego wy
nika obowiązek działania, tzn. zachowa
nia się zmierzającego do określonego celu.
Celem działania jest stan rzeczy, który —
będąc pod jakimś względem cenny (po
żądany) dla działającego — wyznacza kie
runek i strukturę tego działania. Działa
nie zmierza do uzyskania lub też do utrzy
mania założonego stanu rzeczy. Ten stan
rzeczy określają cele systemu; w naszym
przypadku podstawowe zadania biblioteki.
Działanie musi być sprawne. Wiele miej
sca problemowi sprawnego działania po
święcił prof. Tadeusz Kotarbiński w swoim
dziele Traktat o dobrej robocie.
Podstawowymi postaciami sprawnego
działania są jego
s k u te c z n o ś ć i
e k o n o m i c z n o ś ć ; inne postacie spraw
ności mają tutaj znaczenie pomocnicze,
dodatkowe. Dotyczą one sposobu działa
nia: prostota — przeciwieństwo zawiłości.

2)
3)

wynik użyteczny
k o s z ty
wynik użyteczny
k o s z ty
wynik użyteczny
k o s z ty

• tworzywo pomocnicze, m. in. mate
riały piśmienne, druki, np. karty katalogo
we stanowiące materiał, na którym za
mieszczone zostaną informacje opracowa
ne z przeznaczeniem do udostępnienia,
• środki do transformacji tych zasileń;
podstawowym jest tu zespół pracowników
biblioteki.
Zasilenia energomaterią i informacje zostają przetworzone (przetransfórmowane),
wynikiem czego np. w bibliotece jest przy
gotowany do udostępniania, do przekaza
nia użytkownikom, materiał biblioteczny
(transformata).
Schematycznie wygląda to w ten sposób:

Magazyn
materiałów
bibliotecz
nych.

Użyt
kownik

wg Kotarbińskiego: „Sposób jest prostszy,
jeśli składa się nań mniej czynności i je
śli te czynności są łatwiejsze i łatwiej ze
sobą powiązane”; energiczność — wy
datkowanie dostatecznej ilości energii;
czystość — wg Kotarbińskiego: „tym więk
szą stwierdza się w wytworze czystość, im
mniej w nim cech ujemnych, niezgodnych
z celem głównym lub celami pobocznymi”.
Odnoszą się one także do efektu działa
nia, m. in. są to: dokładność — odtworze
nie wzorca w taki sposób, by odtworzony
przedmiot był do niego podobny; udatność
— uwzględnienie nie tylko celu głównego,
ale także celów ubocznych; niezawodność.
„Skutecznym nazwiemy takie działanie,
które prowadzi do skutku zamierzonego
jako cel” (Kotarbiński: Traktat o dobrej
robocie). Miarą skuteczności jest stopień
osiągnięcia celu. Skuteczność działania
uwarunkowana jest sposobem działania
oraz intensywnością działania.
Miarą ekonomiczności działania jest sto
sunek wyniku użytecznego do material
nych i moralnych kosztów działania:
1, 1, jest to działanie ekonomiczne;
1, jest to działanie obojętne z punktu
widzenia ekonomiczności;
1, jest to działanie nieekonomiczne.
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Książki nadesłane w darze
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Algorytm postępowania przy określaniu wysokości kary za przetrzymanie książek
wypożyczonych z biblioteki
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Źródło: Z b i c h o r s k i Z . : Ocena i warunki stosowania metod wykresowych, TNOiK,
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Algorytm analizy liczby podręczników w czytelni studenckiej

[

Kartoteka podręczni kort
W czytelni studenckiej

POCZĄTEK

Wyloęczyć kolejno^ pozycja
z kartoteki i określić liczby
podręczników w czytelni

/A/

Zebrać informacje od dyżur,
bibliotekarzy dot. poirzab
czytelników na

Wykaz pozycji do uzu
pełnienia z magazynu
podstawowego bibllot^^^

pozycje /&/

Typowoć liczbg egz. pozycji

do pobrania z magazynu
podstawowego biblioteki

Nauka organizacji i zarządzania formu
łuje szereg dialektycznych antynomii spra
wnego działania, stanowiących pary prze
ciwstawnych dyrektyw. Pierwszą z takich
przeciwstawnych par dyrektyw, pomiędzy
którymi trzeba dokonać wyboru, jest; spe
cjalizacja i uniwersalizacja.
W dużych bibliotekach działanie staje
się sprawniejsze, gdy zatrudni się pracow
ników o „wąskich” specjalnościach, np.
gdy przy opracowaniu rzeczowym zbiorów
zatrudnieni zostaną specjaliści z różnych
dziedzin wiedzy, którzy w sposób fachowy,
co jest sprawą bardzo ważną w bibliotece
naukowej, dokonają opracowania przeka
zanych im materiałów bibliotecznych. W
bibliotekach małych specjalizacja jest nie
celowa i niemożliwa, a sprawnie działa
jący, zatrudniony w takiej bibliotece bi
bliotekarz jest pracownikiem uniwersal
nym.
Celem dokonania analizy działań opra
cowuje się a l g o r y t m y czynności (pro
cedury, przebiegi czynności), wykorzystu
jąc do tego znaki graficzne, które tworzą
specjalny język symboliczny. Symbole te,
przedmiot normy państwowej (PN-72/E-01226), są coraz częściej wykorzystywane
do opisu przebiegu określonych czynności.
Podstawowe oznaczenia graficzne, wy
korzystywane w znanych mi opracowa
niach, są następujące:
1. znak; „ (______) ” początku lub koń
ca algorytmu postępowania (procedury,
przebiegu czynności), z napisem wewnątrz
znaku; „POCZĄTEK” lub „KONIEC”.
2. znak: „1
| ” czynności (bloku
czynności), operacji wykonywanych w ra
mach algorytmu postępowania. Opis za
mieszczony wewnątrz znaku powinien je
dnoznacznie określać daną czynność (ope
rację); ewentualny numer z lewej strony
nad znakiem oznacza kolejność czynności
lub operacji w danym algorytmie.
3. znak: „
” alternatywny lo
gicznego badania określonych informacji,
najczęściej przez ich porównanie. Wyjś
ciem z tego znaku jest potwierdzenie „tak”
lub negacją „nie”.

4. znak:
” nośnika danych.
dokumentu; opis zamieszczony wewnątrz
znaku powinien określać informację lub
też powoływać odpowiedni dokument.
5. znaki: „ _ i j <_ ”wiążą poszczególne
elementy algorytmu postępowania w ca
łość względnie zakreślają pętlę zamy
kającą określone części algorytmu w
mniejszych zespołach czynności lub ope
racji.
6. znak: „ O ” to odsyłacz (adres)
dający możliwość ominięcia kolejności
czynności w algorytmie postępowania lub
przejścia z jednej strony na drugą.
A oto kilka przykładów algorytmów po
stępowania;
Nr 1. Algorytm postępowania z książka.mi otrzymanymi w darze, opracowany
przez pracowników Instytutu Doskonale
nia Kadr Kierowniczych Administracji
Państwowej.
Nr 2. Algorytm analizy i wdrożenia re
alizacji zlecenia informacyjnego (zapyta
nia tematycznego) opracowany przez J. Ta
tarkiewicza w pracy Organizacja pracy
zakładowego ośrodka informacji).
Nr 3. Algorytm postępowania przy określaniu wysokości kary za przetrzyma
nie książek wypożyczonych z biblioteki,
zamieszczony w pracy Z. Zbichorskiego:
Ocena i warunki stosowania metod w y
kresowych, TNOiK, Warszawa, 1973.
Nr 4. Algorytm analizy liczby podręcz
ników w czytelni studenckiej.
Sprawne działanie systemu — bibliote
ki uzależnione jest od właściwego wyko
rzystania pracowników, od podziału pracy.
Podział pracy to rozłożenie części zada
nia, wykonywanego przez jedną lub wiele
osób, po to, by przez przydzielenie zadań
cząstkowych poszczególnym osobom lub
grupom osób uzyskać usprawnienie, a prze
de wszystkim zwiększyć ekonomiczność
(wydajność lub oszczędność).
Podział pracy (ilościowy lub jakościowy)
pozostaje w ścisłym związku z problema
tyką budowy struktury organizacyjnej bi
blioteki.
(Ciąg dalszy w n a stę p n y m

num erze)

HALINA KAMIŃSKA
W ARSZAW A M KiS

Ocena stanu bibliotek publicznych w miastach,
głównie w miastach 100-400-tysięcznych
Niniejsze opracowanie omawia sytuację
bibliotek publicznych w miastach średniej
wielkości, tzn. liczących mniej więcej od
100 do 400 tys. mieszkańców. Nie bierze
pod uwagę małych miast i miasteczek,
których jest w Polsce najwięcej, nie
uwzględnia też bibliotek w Warszawie,
Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu,
Gdańsku. Kryterium wielkości miast eli
minuje również wiele bibliotek wojewódz
kich — 11 miast wojewódzkich liczyło w
tym czasie poniżej 50 tys. mieszkańców,
kilka nieznacznie tylko tę liczbę przekra
czało, są one więc poza niniejszym omó
wieniem szczegółowym.
Dużą trudność w analizowaniu działal
ności bibliotek stanowiła też ich różnorod
ność, a zwłaszcza różne funkcje i odmien
na organizacja wewnętrzna bibliotek wo
jewódzkich i bibliotek miejskich. Dlatego
też najwięcej miejsca zajmą tu sprawy
organizacji sieci bibliotecznej w miastach
i problemy obsługi czytelników miast,
mniej zaś problemy związane ze struk
turą organizacyjną bibliotek, kadry i in.
S ie ć

b ib lio te c z n a

Sieć biblioteczną w miastach od po
czątku kształtowały nie tylko potrzeby
czytelnicze mieszkańców, ale także — a
może przede wszystkim — możliwości lo
kalowe. Przez wiele lat filie biblioteczne
otwierano w lokalach należących do miasta
lub wynajmowanych czy też wykupywa
nych od osób prywatnych. Później, kiedy
rozwinęła się działalność spółdzielni mie
szkaniowych i zaczęły one budować całe
nowe osiedla a nawet dzielnice, rozwój
sieci bibliotecznej w miastach został w
poważnym stopniu uzależniony ód spół
dzielczości mieszkaniowej.
Gęstość sieci bibliotecznej w miastach,
wielkość lokali bibliotecznych teoretycz
nie jest unormowana obowiązującym obec
nie normatywem urbanistycznym. Jest on
niestety bardzo ogólny, nieprecyzyjny, nie
wystarczający, a przede wszystkim... nie
jest realizowany. Nie wyodrębnia w ogóle
bibliotek jako oddzielnych placówek —
mówi ogólnie o „urządzeniach kultural
nych”, a więc wlicza oprócz bibliotek klu
by, świetlice, domy i ośrodki kultury, przy
dzielając im bardzo niskie normatywy po
wierzchni; 80 m2 powierzchni użytkowej
na 1000 mieszkańców w każdej struktu
ralnej jednostce mieszkaniowej. Jest to
akurat normatyw odpowiadający potrze
bom samych tylko bibliotek.

Pod wpływem tych czynników kształ
towała się więc sieć biblioteczna y / mia
stach. Od strony statystycznej stan ak
tualny wygląda następująco: najgęstsza
sieć jest w miastach, gdzie jedna placówka
przypada na 5—6 tys. mieszkańców, naj
rzadsza — w miastach, gdzie wskaźnik ten
dochodzi do 13—14 tys. Jednak są to licz
by skrajne; najwięcej jest miast, w któ
rych na jedną bibliotekę przypada 7—8—9
tys. mieszkańców. To są średnie i sy
tuacja nie byłaby najgorsza, gdyby pla
cówki te były w miarę równomiernie roz
mieszczone i gdyby choć w przybliżeniu
wielkością odpowiadały potrzebom środo
wisk, w których działają. Tymczasem rze
czywistość jest dużo gorsza. Na ogół naj
łatwiejszy dostęp do bibliotek mają miesz
kańcy centrum, ew. starych dzielnic mie
szkaniowych, najgorzej jest w nowych
osiedlach mieszkaniowych.
W początkach rozwoju spółdzielczości
mieszkaniowej infrastruktura osiedlowa
nadążała jako tako za budownictwem mie
szkaniowym, powstawały też nowe biblio
teki, częściej jako element pawilonów
usługowo-handlowych, rzadziej jako sa
modzielne pawilony. Jednak od wielu już
lat spółdzielczość mieszkaniowa koncen
truje się na budownictwie mieszkaniowym
i nie nadąża z realizacją podstawowych
urządzeń wchodzących w skład wyposa
żenia osiedli. W tej sytuacji realizacja
„usług ponadpodstawowych” jest od łat
przesuwana na dalszy plan. Niewiele jest
w kraju przykładów miast, w których bu
downictwu mieszkaniowemu towarzyszyła
równomierna budowa lokali bibliotecznych.
Coraz częściej zdarza się, że nie tylko
osiedla kilkunastotysięczne, ale także kilkudziesięciotysięczne nie posiadają biblio
teki. Stworzyło to sytuację pustyni czy
telniczej już nie w poszczególnych osie
dlach, lecz w całych nowych dzielnicach
dużych miast.
Dzieje się tak, mimo że biblioteki nie
zaniedbywały na ogół żadnych starań. We
wszystkich województwach opracowano
programy rozwoju sieci bibliotecznej, zys
kały one aprobatę władz, akceptowane by
ły na plenach komitetów partyjnych, po
dejmowano w tej sprawie uchwały na
sesjach miejskich rad narodowych. W nie
wielkim tylko stopniu doczekały się one
realizacji, w pełni nie zostały zrealizo
wane nigdzie. Przyczyniły się do tego ogól
ne trudności związane z budownictwem,
nie najlepszy na ogół stosunek spółdziel
czości mieszkaniowej do bibliotek (spół
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dzielnia mieszkaniowa w Słupsku i Lu
belska Spółdzielnia Mieszkaniowa są
chlubnymi i nielicznymi pod tym wzglę
dem wyjątkami), a także niedostateczna
troska o biblioteki terenowych władz ad
ministracyjnych, które ustawą o bibliote
kach są zobowiązane do zapewnienia im
„odpowiednich warunków działania i roz
woju”. Jednym z powodów jest także
wstrzymanie kredytów na inwestycje kul
turalne, będące w dyspozycji wydziałów
kultury PWRN. Cały ciężar starań o nowe
lokale, kłopoty związane z poprawą wa
runków w pomieszczeniach już posiada
nych ponoszą właściwie same biblioteki,
dyrekcje wojewódzkich lub miejskich bi
bliotek publicznych.
Jak wspomniano już, biblioteki rzadko
otrzymują specjalnie przystosowane dla
nich lokale — czasami są to pomieszcze
nia w pawilonach usługowych, w osiedlo
wych domach i klubach kultury, w bu
dynkach administracji osiedlowej, najczęś
ciej jednak są to tzw. pomieszczenia za
stępcze: w starych dzielnicach miast —
przeważnie lokale posklepowe lub prze
znaczone na cele handlowe i usługowe, w
nowych — lokale mieszkalne, często niepełnowartościowe, ale także pomieszcze
nia przeznaczone na cele gospodarcze
(strychy, piwnice, pomieszczenia na wóz
ki). Są to lokale wielokrotnie odbiegające
wielkością od normatywów powierzchnio
wych, na ogół niefunkcjonalne, składające
się z małych pokoików, wymagające naj
częściej trudnych i kosztownych prac ada
ptacyjnych, a także zwiększonego perso
nelu bibliotecznego.
Mamy filie bardzo małe i ciasne. W ba
danych 30 miastach 40% filii zajmuje po
mieszczenia poniżej 50 m^, a tylko 20%
przekracza 100 m’. Lokale nie odpowiadają
wymogom, ciasnota pomieszczeń ograni
cza funkcje bibliotek, prowadzi do likwi
dacji czytelni, a nawet wolnego dostępu
do książek. W Kielcach np.«-żadna z bi
bliotek nie ma wolnego dostępu, a w 3/4
brak jest czytelni. Jeżeli w Giżycku filia
w osiedlu mieszkaniowym ma 10 m’, a w
Przasnyszu — 16 m^, to trudno jest tam
nawet mówić o jakiejkolwiek innej dzia
łalności poza ograniczonym wypożycza
niem książek.
W bardzo trudnej sytuacji lokalowej
znajduje się wiele bibliotek głównych. Tyl
ko w niewielu miastach wybudowano nowe
biblioteki. Przeważnie wznoszono je we
dług projektów typowych w miastach po
wiatowych (należy dodać, że wielu nowo
zbudowanym bibliotekom uszczuplono po
mieszczenia wprowadzając do nich biblio
teki pedagogiczne). W większych miastach
budowano biblioteki według projektów
indywidualnych. Jednym ze sposobów
uzyskiwania pomieszczeń dla bibliotek sta
ła się też adaptacja obiektów zabytkowych.
Najwięcej nowych bibliotek zbudowano na
Śląsku, a także w dawnym województwie
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poznańskim, łódzkim, szczecińskim. Ogól
nie jednak budowano mało i jest wiele
województw, gdzie nie wybudowano ani
jednej samodzielnej biblioteki.
W szczególnie trudnej sytuacji znajduje
się wiele bibliotek wojewódzkich powsta
łych po roku 1975. Są to przeważnie daw
ne biblioteki powiatowe lub miejskie, któ
rych agendy z powodu ciasnoty często
rozrzucone są w różnych punktach miasta
i nie spełniają należycie swych funkcji.
Jeżeli biblioteka nie mieści się w jed
nym gmachu, to niestety bardzo często
wyprowadza się z niej podstawowe działy,
takie jak wypożyczalnia, czytelnia czy od
dział dla dzieci. Dochodzi nawet do tak
nienormalnych sytuacji, że np. jedna z
bibliotek wojewódzkich w swojej centrali
nie ma ani wypożyczalni, ani czytelni, ani
oddziału dla dzieci — jest dyrekcja, ad
ministracja i inne działy, ale nie ma tam
po prostu biblioteki. W świadomości wielu
dyrektorów czy raczej administratorów
bibliotek — biblioteka jest tam, gdzie jest
dyrekcja. Tymczasem biblioteka jest tam,
gdzie jest księgozbiór i czytelnicy, o czym
zapomina się coraz częściej. Za działal
ność wstydliwą, a przynajmniej za gorszy
jej rodzaj, uznaje się wypożyczanie ksią
żek do domu. Toteż coraz częstsze są przy
padki, że gdy w gmachu robi się ciasno,
wyprowadza się z niego wypożyczalnię ja
ko agendę najmniej ważną, a rozbudo
wuje tzw. czytelnię naukową lub dodatko
wo wypożyczalnię naukową — dla lepsze
go gatunku czytelników i dla podbudo
wania samopoczucia i autorytetu kierow
nictwa biblioteki. Bowiem nic tak nie bu
duje rangi biblioteki jak przymiotnik
„naukowy”. Ciekawe, któta biblioteka
pierwsza wpadnie na pomysł, aby zorga
nizować naukową płacówkę dła dzieci.
Wtedy może nie trzeba będzie się jej wsty
dzić i wyprowadzać z gmachu.
Drugim nonsensem' nagminnie spotyka
nym jest rozbudowywanie sieci za pomocą
tworzenia filii bibliotecznych tam, gdzie
ich faktycznie nie ma, gdzie są częścią
centrali. Tak jest np. w Radomiu, gdzie
w centrali nie ma wypożyczalni, ałe za
to są w budynku dwie filie dła dorosłych.
I co z tego, że z oddzielnym wejściem? W
Gdyni wypożyczalnia w gmachu centrali
oraz czytelnia młodzieżowa traktowane są
jako dwie filie. Wobec tego co jest biblio
teką? Dyrekcja, administracja i dział instrukcyjny mieszczące się piętro wyżej?
Także wypożyczalnia w bibliotece w Ty
chach jest traktowana jako filia. Takich
przypadków jest zresztą więcej.
Z czego takie postępowanie wynika —
trudno zgadnąć, ale wydaje się, że są dwie
przyczyny: jedna to chęć podwyższenia
pracownikowi uposażenia przez przydzie
lenie mu dodatku kierownika oddzielnej
placówki, jaką jest filia, a druga to wy
kazanie się większą liczbą placówek. W
ten sposób, statystycznie rozbudowując

sieć biblioteczną, można dojść nawet do wienia się nad problemem wykorzystania
pierwszego miejsca w świecie, tyle że czytelni. Czytelnie posiada 73% ogółu bi
czytelników nam przez to nie przybędzie. bliotek w miastach. Nie ma ich więc w
Mówiąc o sztucznym rozdymaniu sieci 1/4 placówek. Ale nie to budzi najwięk
trzeba wspomnieć o jeszcze jednej naszej szy niepokój. Zastanowienia wymaga pro
specyfice. To są specjalne filie dla dzieci. porcjonalnie coraz mniejsze wykorzysta
Na 2804 placówki biblioteczne w mia nie czytelni. W ciągu pięciu lat (1974—
stach tylko 532, czyli 19% ma oddziały —1979) powstały ogółem w miastach 743
dla dzieci. Mamy natomiast 324 specjalne czytelnie i przybyło ogółem 12 077 miejsc.
filie dla dzieci. Większość z nich jest fak Jak wygląda ich wykorzystanie? Mimo że
tycznie oddziałami dla dzieci w bibliote liczba czytelni wzrosła prawie o 60%, a
kach lub filiach, ale została w nich sztucz miejsc o 45%, to liczba odwiedzin i udo
nie wyodrębniona. Czasami otwarcie takiej stępnionych zbiorów powiększyła się tylko
filii podyktowane jest koniecznością wy nieznacznie — liczba odwiedzin wzrosła o
nikającą z ciasnoty lokalowej, jednak dzie niecałe 5%, a udostępnionych zbiorów o
lenie biblioteki publicznej na bibliotekę 11%. Prawie w tym samym stopniu, w ja
dla dorosłych i bibliotekę dla dzieci jest kim następował przyrost miejsc w czytel
zabiegiem sztucznym i niewłaściwym. Bi niach, malało ich wykorzystanie. W roku
1974 przypadało 200 odwiedzin na jedno
blioteka jest jedna dla wszystkich.
miejsce, w 1977 — 165, a w 1980 — już tylko
W tym dzieleniu placówek niektóre wo
jewództwa idą tak daleko, że np. w To 134. Czym sytuacja taka jest spowodowa
runiu wykazują w jednym domu dwie filie na, trudno tylko na podstawie materiałów
dla dzieci — jedna, jak się okazuje, jest statystycznych osądzić. Potrzebne tu są
wypożyczalnią, a druga czytelnią!' W Elb innego rodzaju badania. W grę może
lągu w nowym osiedlu, gdzie otrzymano wchodzić jakość zbiorów w czytelniach,
M-5 na bibliotekę, zorganizowane zostały ich popularyzacja, kwalifikacje pracowni
od razu dwie filie: dla dorosłych i dla ków, godziny otwarcia bibliotek, a być mo
dzieci; obsługuje je zresztą ten sam pra że jeszcze i inne czynniki.
cownik, ponieważ jest tam mało czytelCzas otwarcia bibliotek dla czytelników
r lików.
jest bardzo ważnym elementem dostępno
W Nowym Sączu przemianowano dwa ści i popularności bibliotek w społeczeń
oddziały dla dzieci na filie, co — jak pisze stwie, a także świadczy o naszym stosunku
dyrektor biblioteki — „stworzyło sztuczny do czytelników i ich potrzeb. Trzeba od
przyrost placówek”. I mimo to dokonano razu powiedzieć, że nasze placówki są otego zabiegu, wbrew zdrowemu rozsądko tw arte zbyt krótko. Na 525 przebadanych
wi, tak jakby istniał jakiś przymus. Kra filii aż 338 (64%) jest czynnych najwyżej
ków natomiast zdobył się na operację być 25 godzin tygodniowo (oczywiście dla czy
może bolesną, ale porządkującą strukturę telników). Są to dane z r. 1979, kiedy mie
organizacyjną: włączył filie dla dzieci do liśmy tylko jedną wolną sobotę w miesią
znajdujących się w tych samych budyn cu. W Wielkiej Brytanii biblioteki dzielą się
kach filii dla dorosłych, tworząc w nich na tzw. full-time i part-time, tzn. otwar
oddziały dla dzieci. Zmalała przez to ogól te w pełnym wymiarze i biblioteki czynne
na liczba bibliotek, ale jest za to prawdzi częściowo. Pełna prawdziwa biblioteka z
wa.
obsadą etatową jest otwarta dla czytelni
Dokładne przypatrzenie się sprawozda ków minimum 30 godzin w tygodniu. Na
niom jednostkowym z poszczególnych filii ogół wszystkie biblioteki publiczne w
wykazuje, że niektóre z nich są po prostu Wielkiej Brytanii są czynne w soboty, po
punktami bibliotecznymi. Różni je od dobnie jest też w krajach skandynawskich,
punktów znacznie większa liczba książek gdzie w soboty notuje się wzmożony ruch
czytelników.
(czasami tak duża, że przypada ich ponad
Wróćmy jednak do naszych filii. Po
40 na czytelnika). W Opolu np. 8 filii liczy
poniżej 300 czytelników, w Elblągu — 4, wyżej 30 godzin pracuje spośród tych 525
w Kaliszu 5 filii ma mniej niż 200 czytel tylko 14%. W Radomiu np. wszystkie filie
ników, wiele takich filii znajduje się w są otwarte 6 dni w tygodniu, ale za to po
Dąbrowie Górniczej i innych miastach. W 4 godz. dziennie. W niektórych miastach
Gdyni jest filia, która obsługuje 64 czy duże filie liczące po 2,5—3 tys. czytelników
czynne są poniżej 25 godzin. Czasami trud
telników.
Oczywiście trudno jest określić jakieś no doszukać się jakiejś reguły w określe
minimum czytelników dla filii oraz gra niu czasu otwarcia bibliotek; np. w Wał
nicę między filią a punktem bibliotecz brzychu filia licząca 393 czytelników jest
nym, jednakże jeżeli z filii korzysta ok. otwarta 30 godz. tygodniowo, a mająca po
200 czytelników i ma do swojej dyspozycji wyżej 1200 czytelników — 10 godzin, obie
8 tys. książek oraz bibliotekarza ryczałto przy tym zatrudniają pracowników etato
wych.
wego, a czasem nawet etatowego, to warto
się zastanowić, czy stać nas na utrzymy
Przekleństwem czytelników są tzw. dni
pracy wewnętrznej bibliotek — chyba
wanie takiej placówki.
Analiza sprawozdań statystycznych z jeszcze jedna nasza specjalność. A biblio
działalności bibliotek zmusza do zastano teka jest przecież dla czytelników i cała
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organizacja pracy powinna być dostosowa
na do ich potrzeb i ich jak największej
wygody. Ten zamknięty dla czytelników
dzień, przeważnie w środku tygodnia, sto
sują nie tylko placówki o obsadzie jedno
osobowej, ale także duże filie o kilku eta
tach. Niestety są i takie, które zamykają
dla czytelników również centrale. I wtedy
w całym mieście w określonym dniu ty
godnia nie ma ani jednej czynnej biblio
teki.
W związku z problemem sieci bibliotecz
nej w mieście należy zastanowić się nad
jeszcze jedną sprawą. Jest nią tworzenie
tzw. filii specjalistycznych.
Istnieje wiele filii literatury społeczno-politycznej odziedziczonej po powiato
wych ośrodkach szkolenia partyjnego.
Trzeba powiedzieć otwarcie, że mają one
niską frekwencję, a książki są nawet
mniej wykorzystywane niż gdzie indziej —
i jest to właściwie zrozumiałe. Do filii spe
cjalistycznych przychodzi czytelnik ze z
góry sprecyzowaną potrzebą, poszukujący
określonego rodzaju literatury. Nie korzy
sta się z tej literatury „przy okazji” poby
tu w bibliotece. Dlatego też wiele bibliotek
albo zlikwidowało te filie i włączyło ich
zasoby do księgozbiorów ogólnych, albo
uzupełniło ich zbiory o innego rodzaju
literaturę, m.in. beletrystykę, tworząc z
tych placówek filie ogólne, gromadzące w
szerszym niż inne zakresie literaturę spo
łeczno-polityczną. Tworzy się gdzie nie
gdzie także inne filie, np. literatury praw
niczej, literatury radzieckiej, filie muzycz
ne, filie książki mówionej. Z wyjątkiem
filii muzycznych reszta jest właściwie
punktami bibliotecznymi, liczy od kilku
dziesięciu do paruset czytelników, notuje
kilka tysięcy wypożyczeń rocznie, często
nie ma własnego stałego pracownika. Trze
ba się chyba zastanowić nad sensem po
woływania takich filii i nad tym, czy zgro
madzenie w jednej placówce, poza centra
lą, wyspecjalizowanego tematycznie zbioru
wydawnictw stwarza rzeczywiście najlep
sze warunki jego wykorzystania.
K s ię g o z b io ry
Liczba książek w bibliotekach miejskich
wynosiła w końcu r. 1979 ponad 49 min.
Procentowy skład księgozbiorów kształto
wał się następująco: literatura piękna dla
dorosłych — 41%, literatura piękna dla
dzieci — 17%, literatura niebeletrystyczna
— 40%. Średnio na jednego mieszkańca w
miastach przypadało 2,4 książki. W dużych
miastach — niewojewódzkich — wskaźnik
ten jest z reguły niższy, na ogół nie prze
kracza 2 książek. W miastach wojewódz
kich oscyluje wokół średniej, choć np. w
Radomiu wynosi 1,5 a w Zielonej Górze,
Opolu, Toruniu, Wrocławiu przekracza 3
książki. Bardziej zróżnicowana jest liczba
książek przypadających na jednego czy
telnika, ale też i procent czytelników w
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poszczególnych miastach jest bardzo róż
ny.
Nie ma żadnej prawidłowości w stosun
ku wielkości zbiorów filialnych do liczby
korzystających z nich czytelników. Można
stwierdzić, że rozpiętość wynosi tu od 3 do
ponad 40 książek na jednego czytelnika.
Nie zawsze istotną rolę odgrywa przy tym
wielkość pomieszczenia biblioteki, bo np.
w Toruniu z dwu filii obsługujących po
nad 2 tys. czytelników jedna ma 20 tys.
książek, druga 14 tys., i akurat ta pierw
sza mieści się na 60 m \ druga na 120 m^.
Źle jest, jeżeli w filiach znajduje się
mało książek i czytelnicy nie mają nale
żytego wyboru, ale też czasami odnosi się
wrażenie, że niektóre filie w porównaniu
do swoich możliwości lokalowych oraz
liczby czytelników są po prostu przełado
wane książkami, a taka sytuacja także nie
sprzyja wygodzie i swobodnemu wyborowi
czytelników. Znając zarówno możliwości
naszego rynku wydawniczego, jak i wiel
kość budżetów, należy przypuszczać, że w
takich księgozbiorach nie ma zbyt wielkiej
liczby nowości, że półki są w dużej mie
rze zapełnione książkami starymi, być mo
że częściowo już zdezaktualizowanymi, do
których czytelnicy sięgają bardzo niechęt
nie i które — ciasno ustawione — utrud
niają im tylko wybór. Często wielka licz
ba książek uniemożliwia w ogóle stoso
wanie wolnego dostępu.
Zakup i opracowanie zbiorów jest orga
nizowane w bibliotekach na podobnych
zasadach. Wszędzie istnieją komisje zaku
pu, w których skład wchodzą kierownicy
zainteresowanych działów, instruktorzy
d.s. sieci miejskiej, a — co dziwne — częs
to także dyrektorzy lub wicedyrektorzy
biblioteki. Wydaje się to lekką przesadą
wszędzie, a już najbardziej w bibliotekach
wojewódzkich, gdzie dyrektorzy powinni
zajmować się sprawami organizacji i za
rządzania, a nie doborem książek. Co in
nego nadzór, kontrola nad zakupem, a co
innego stałe uczestnictwo w komisji, wy
magające bieżącej znajomości rynku wy
dawniczego, potrzeb czytelników oraz
ciągłego kontaktu z książkami.
Podstawą zamówień są wszędzie „Zapo
wiedzi Wydawnicze”. Wiele bibliotek
otrzymuje z Domu Książki egzemplarz
okazowy lub sygnalny wydawnictw, który
jest ogromną pomocą przy konkretyzowa
niu zamówień. Niektóre biblioteki wysta
wiają egzemplarze sygnalne do wglądu
kierownikom filii, którzy na ich podstawie
składają w bibliotece zamówienia, co jest
praktyką bardzo sensowną, pozwalającą
kierownikom filii na rzeczywiste kształto
wanie zbiorów.
Nabytki są opracowywane centralnie w
bibliotece i filie otrzymują najczęściej
książki sklasyfikowane, z kompletem kart
katalogowych. W niektórych miastach
centrala zajmuje się także technicznym
przysposobieniem książek, w innych robią

to same filie. W Kaliszu centrala prowa
dzi zakup i opracowanie zbiorów dla ma
łych filii, duże filie są same odpowiedzial
ne za zakup i opracowanie. Podobnie
sprawa ma się w Płocku, chyba też w Tar
nowie, są to jednak sytuacje wyjątkowe.
I chyba słusznie. Filie winny mieć jak naj
większy wpływ na dobór zbiorów w swo
ich placówkach, jednak nie powinny zaj
mować się stroną organizacyjną zakupów,
szkoda też czasu na jednostkowe opraco
wywanie książek.
Wielkość zakupów do bibliotek jest róż
na, różne są też kwoty wydawane na uzu
pełnianie zbiorów: na jednego mieszkań
ca przypada od 3,6 zł — w Gdyni (4,6 w
Rudzie Śl., 5,1 w Toruniu, 5,3 w Radomiu)
do ponad 12 zł — we Włocławku, Zielonej
Górze, Bielsku-Białej i 16,1 zł — w Tar
nowie. Znacznie większą rozpiętość wyka
zuje wskaźnik wydatków na prenumeratę
czasopism; jest dość dziwne, żę oprócz
Dąbrowy Górniczej, która wydała na
mieszkańca tylko 0,03 zł (była to zapewne
jakaś wyjątkowa sytuacja), najniższy
wskaźnik wykazują miasta z dużymi, nau
kowymi bibliotekami: Bydgoszcz — 0,2 zł
i Toruń — 0,3 zł. Wskaźniki powyżej 2 zł
na mieszkańca miały biblioteki w Tarno
wie, Bielsku-Białej, Zielonej Górze, Opo
lu, Szczecinie.
Należy jeszcze wspomnieć o problemie
aktualizacji zbiorów. Jest to sprawa trud
na, zabierająca pracownikom wiele czasu.
Mając jednak na uwadze ciasnotę lokali
bibliotecznych, a także wygodę czytelni
ków, należy uznać, że wciąż jeszcze za ma
ło uwagi przywiązuje się do tego proble
mu. Najbardziej prawidłowe proporcje
między nabytkami a ubytkami zachodzą
w miastach dużych i niektórych średnich.
W miastach mniejszych często nabytki
4—5-krotnie i więcej razy przewyższają
ubytki: jest to na pewno najlepszy sposób
na szybkie powiększenie zbiorów, ale tak
że na ich równie szybkie starzenie się i na
zatkanie lokali bibliotecznych.
S p ra w y

o rg a n iz a c y jn e

Poza zakupem i opracowaniem zbiorów
centrale wykonują jeszcze wiele innych
prac na rzecz filii — rutynowanych prac
bibliotekarskich, prac typu administracyjno-zaopatrzeniowego, oprawę introligator
ską, konserwację zbiorów. Biblioteki cen
tralne organizują także szkolenie pracow
ników filii, dają pomoc w przygotowywa
niu imprez, opracowują materiały meto
dyczne. I tutaj od lat nasuwa się ta sama
wątpliwość: czy rzeczywiście każda biblio
teka, nawet duża, musi samodzielnie opra
cowywać różne okolicznościowe zestawie
nia bibliograficzne, lekcje biblioteczne, ka
lendarze rocznic, sylwetki pisarzy itp. ma
teriały.
Analizując szczegółowo działalność bi

bliotek, ich strukturę organizacyjną, za
kres czynności pracowników, trudno
oprzeć się często wrażeniu nadmiernego
zbiurokratyzowania tej struktury i jej
wręcz nieprawdopodobnej rozbudowy. Ce
lują w tym niektóre biblioteki wojewódz
kie mające po kilkanaście działów, sekcji,
stanowisk. Struktura średniej biblioteki
wojewódzkiej przypomina często skompli
kowany organizm wielkiego kombinatu.
Tak rozbudowana organizacja pociąga za
sobą różne działania biurokratyczne. Np.
jedna z bibliotek wojewódzkich nadesłała
(zgodnie z prośbą) jednostkowe sprawo
zdania statystyczne z placówek miejskich.
I co się okazało? Że na 16 jednostek spra
wozdawczych (biblioteka 4- 15 filii) wypeł
nia się tam 34 jednostkowe formularze
GUS! Wypełniają je wszystkie działy w
centrali, ogółem sporządza się kilkanaście
sprawozdań pomocniczych dla samej cen
trali, a przecież zgodnie z instrukcją GUS
sprawozdania opracowują tylko jednostki
biblioteczne, tzn. biblioteki i filie.
Z kolei na pytanie o kwalifikacje kie
rownictwa biblioteki jedna z nowych bi
bliotek wojewódzkich podała, że ma na
stanowiskach kierowniczych 21 osób (pra
wie 1/3 zatrudnionych), w tym z wykształ
ceniem wyższym 2 osoby, natomiast na
stanowisku ńiłodszego bibliotekarza — 9
osób.
Bardzo różna jest liczba etatów w bi
bliotekach. Oczywiście nie można porów
nywać liczb bezwzględnych — wielkość
miast i bibliotek, a także sieci miejskiej
jest zróżnicowana. Najbardziej ogólnym
wskaźnikiem byłoby przeliczenie liczby
etatów w stosunku do liczby mieszkańców,
jednak chyba bardziej konkretnym, wska
zującym na wykorzystanie pracov/nikôw i
ich obciążenie, będzie liczba czytelników
przypadających na jeden etat. Okazuje się,
że różnice są bardzo duże i nie ma tu po
działu na biblioteki miejskie i biblioteki
wojewódzkie, mające na ogół personel
zwiększony o kadrę pracującą na rzecz
całego województwa, co może ten wskaź
nik znacznie obniżyć. Oczywiście wszyst
kie biblioteki miejskie mają wskaźnik wy
soki — powyżej 500 czytelników na jed
nego pracownika. W grupie bibliotek wo
jewódzkich sprawa wygląda inaczej. Naj
niższy wskaźnik mają: Zielona Góra —
268, Elbląg — 301, Wałbrzych — 329, Ka
lisz — 330. W górnych wskaźnikach znaj
dują się: Włocławek — 510, Radom — 515,
Katowice ;— 521, Bielsko-Biała — 535.
Wiele bibliotek narzeka na brak etatów,
niedostateczną obsadę w filiach, ale są też
biblioteki prowadzące dość rozrzutną go
spodarkę etatową. Jest w miastach sporo
filii liczących około 300 czytelników, a cza
sem poniżej, prowadzonych przez pracow
ników etatowych. Taką ilość czytelników
mają czasami na wsi punkty biblioteczne
i nie otrzymują za to żadnego regularne
go wynagrodzenia, tylko kwartalne nagro
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dy. Nie wymieniam tych miast, bo rzęcz
jest kompromitująca.
Na końcu trzeba wspomnieć o jeszcze
jednej sprawie wymagającej szerszej dy
skusji, mianowicie o problemie wolnych
sobót. W dni te wiele bibliotek otwiera
dla czytelników centrale, gdzieniegdzie
otwierane są niektóre filie, rzadko wszyst
kie. Ogólnie stwierdza się małą frekwenc
ję, chociaż w niektórych miastach jest ona
taka jak w inne dni powszednie, zwłasz
cza w czytelniach. Wydaje się, że można
zrezygnować z otwierania filii w soboty
(pod warunkiem, że są otwarte we wszyst
kie inne dni tygodnia), natomiast centrala
powinna być otwarta, może nie w takim
wymiarze jak w inne dni, może 5—6 go
dzin. Tłumaczenie się małą frekwencją
jest mimo wszystko niewystarczające. Nie
ma u nas tradycji otwierania bibliotek w
dni wolne od pracy, ludzie nie są przy
zwyczajeni do korzystania w tym czasie z
bibliotek. W obecnej sytuacji, gdy handel
jest w soboty nieczynny, biblioteki mają
większą szansę zdobycia klientów. Wyma
ga to jednak wysiłku ze strony bibliotek,
dobrej informacji, odpowiednich i stałych
godzin otwarcia. Nie może być jak w jed
nym z miast, że co sobotę czynna jest inna
filia — nawet przy najlepszej informacji
czytelnicy nie są w stanie zapamiętać roz
kładu godzin pracy takiej placówki. Ko
niecznie należy w wolne soboty otwierać
czytelnie czasopism. Powinny też te agen
dy biblioteki z reguły być czynne zawsze
najdłużej. Często jest właśnie odwrotnie.
Wiele jeszcze problemów ważnych dla
sprawnego funkcjonowania sieci zostaje
do omówienia. Niniejsze opracowanie uj
muje sprawy najważniejsze, sygnalizuje

błędy, usiłuje skłonić do zastanowienia się,
do oderwania się od schematów i przy
zwyczajeń, do próby nowego spojrzenia
na pracę bibliotek pod kątem pełniejszego
wykorzystania wszystkich możliwości dla
lepszej obsługi czytelników.
Musimy przemyśleć na nowo, czy nie da
się uprościć pewnych struktur organiza
cyjnych, czy wszyscy są należycie wyko
rzystani, a jednocześnie, czy są dobrze
przygotowani do swojej pracy, właściwie
ustawieni na stanowiskach i odpowiednio
za swój wysiłek i inicjatywę wynagradza
ni. Wnioski nasuwają się same, i to za
równo dla biblioteki, jak i dla Minister
stwa. Problemy racjonalnego rozwoju sie
ci, budownictwa bibliotecznego, wyposaże
nia w urządzenia i maszyny, a nawet w
meble, problem transportu i łączności te
lefonicznej, tak utrudniający bibliotekom
działalność — są to wszystko sprawy wy
magające rozwiązań centralnych. Wiele
z nich Ministerstwo podejmowało w latach
poprzednich, nie udało się ich jednak roz
wiązać. Teraz klimat dla ich załatwienia
jest znacznie lepszy, niestety możliwości
państwa dużo, mniejsze. Nie jest to jednak
na pewno argument dostateczny do zanie
chania tych działań w ogóle. Przeciwnie,
korzystając z lepszego zrozumienia niektó
rych problemów należy właśnie teraz pra
cować nad przygotowaniem wielu doku
mentów, analiz, opracowań — wiadomo, że
zanim przejdą one przez różne uzgodnie
nia, minie sporo czasu. Ministerstwo zre
sztą niektóre prace już podjęło, będzie się
zwracało o pomoc i opinię do bibliotek i
należy mieć nadzieję, że działania te da
dzą pozytywne rezultaty w przyszłości.

BARBARA BIAŁKOWSKA

tyków zarówno jako pisarka, jak i redak
torka „Świtu” walcząca o sprawy kobie
ce. Była poetką i pisarką tak zaangażowa
ną w sprawy Narodu, szeroko docierającą
do czytelników od najmłodszych — dzieci,
najprostszych — ludu do najświatlejszych,
najgoręcej patriotycznych i ideowych, że
społeczeństwo polskie w r. 1902 właśnie jej
na jubileusz 25-lecia pracy ofiarowało w
darze podobnie jak Sienkiewiczowi Oblęgorek) własny dom na ojczystej ziemi —
Żarnowiec k/Krosna.
Konopnicka była tą wielką, o subtelnej
wrażliwości pisarką, która w swej twór
czości szczęśliwie połączyła dwa nurty;
„dla dzieci” i „o dzieciach”. Jest równie
wnikliwa ukazując świetnie zaobserwowa
ne, pogłębione i zindywidualizowane port
rety dziecięce w utworach dla dzieci (Jak
się dzieci w Bronowie bawiły, O Janku
wędrowniczku, Stefek Burczymucha, Fra
nek), jak i w utworach dla dorosłych (Na
sza szkapa). Ale pisząc o dzieciach dla do
rosłych Konopnicka jest przede wszystkim

WARSZAWA — BIBLIOTEKA NARODOWA

MARIA KONOPNICKA
PISARKA I DZIAŁACZKA
ODDANA DZIECIOM
W przyszłym roku przypada 140-lecie
urodzin Marii Konopnickiej (ur. 23 V 1842
w Suwałkach — zm. 8X 1910 we Lwowie).
Była ona pisarką, która umiała w swej
twórczości zawrzeć liryzm i dramat, pięk
no ziemi ojczystej i tragedię biednych lu
dzi. W chwili swego debiutu została po
chlebną opinią wyróżniona przez Henryka
Sienkiewicza, potem w warszawskim okre
sie działalności publicystycznej i pisar
skiej budziła burzliwe kontrowersje kry
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żarliwą publicystką, która chce poruszyć
społeczne sumienie. Obraz nędzy i niedoli
dzieci miejskich, znanych jej dobrze, z
czasu gdy przemierzała Warszawę w po
goni za lekcjami, z których utrzymywała
samodzielnie własną gromadkę dzieci, oraz
wiejskich (pewno z okolic Bronowa i Gusina, gdzie spędziła pierwsze lata małżeń
skie) znajdziemy zarówno w utworach
poetyckich (Przed sądem, Z szopką, Na
gody, Jaś nie doczekał, W piwnicznej
izbie), jak i w nowelach (Nasza szkapa,
Stacho Szafarczyk i in.). Tu nie szczędzi
poetka mocnych, ponurych barw i gorz
kich słów osądu:
... O bracia, czy w nas wcale nie ma
winy,
że słonka Jaś nie doczekał?
W utworach dla dzieci obraz niedoli
ludzkiej jest wyraźnie złagodzony, lecz nie
przekłamany, nie sielankowy. Dość spoj
rzeć na pełen prawdy życiowej" i znajo
mości wiejskich realiów los małej sierotki
Marysi — gęsiarki na wyrobku, w baśni
(a może raczej powieści fantastycznej?) O
krasnoludkach i sierotce Marysi, gdzie
skrajna nędza w chacie Skrobka i jego
dwaj zaniedbani chłopcy przypominają
wyraźnie obraz z wiersza drukowanego w
1881 r. w „Tygodniku Ilustrowanym”:
Wsiałem ci ja w czarną rolę
na wiosnę
dwie głowiny chłopiąt moich
żałosne.
Co daremnie poglądały
oczyma.
Czy w komorze kęsa chleba
gdzie nie ma?...
Ale tu, w utworze adresowanym do dzie
ci Konopnicka nie odbiera wiary w mo
żliwość odmiany losu na lepsze, nie przy
tłacza beznadziejnością.
Stosunkowo mało znana jest działalność
przekładowa poetki, a warto przypomnieć
choćby fakt, że właśnie ona przyswoiła
polskim dzieciom powieść włoskiego pisa
rza Edmunda Amicisa Serce. Przekład ten
do dziś jest żywy, a utwór nadal wzrusza
młodych czytelników i wychowuje zwłasz
cza przykładami patriotyzmu, poświęcenia
i odwagi ukazanymi w opowiadaniach
miesięcznych.
Poezja Konopnickiej, znana kolejnym
pokoleniom Polaków głównie z wypisów
szkolnych, wymagałaby przejrzenia na
nowo — i odkrycia dla współczesnych czy
telników zapomnianych słów o pięknie zie
mi ojczystej oraz refleksyjnej, mądrej za
dumy nad życiem i natufą człowieczą.
Znajdą się w jej bogatym dorobku i pro
ste wiersze — piosenki, które przemówią
do dziecka najmłodszego, i pełne filozo
ficznej refleksji utwory, które przemówią
do współczesnej młodzieży. Warto więc
ukazać mniej znane oblicze Poetki.
Do wielu jej utworów cenieni twórcy

komponowali muzykę, niektóre z tych
pieśni mają w swym repertuarze znako
mici artyści — śpiewacy. Może należałoby
pokusić się o przypomnienie tych nagrań?
Maria Konopnicka była jednak nie tylko
pisarką, publicystką, ' redaktorką czasopis
ma literackiego „Świt”, była również dzia
łaczką. Autorka „Roty”, sama będąc ko
bietą i matką, nie mogła zostać obojętna
wobec prześladowań dzieci Wrześni. Strajk
szkolny dzieci, które nie chciały modlić
się w obcym, niemieckim języku, i następ
nie proces gnieźnieński przeciwko patrio
tom polskim z Wrześni w roku 1901 odbiły
się głośnym echem w całym świecie za
sprawą m.in. Konopnickiej. Już w listopa
dzie 1901 r. poseł czeski do parlamentu
austriackiego Holansky wniósł interpelac
ję w sprawie prześladowań wrzesińskich.
Podobna interpelacja została wniesiona do
parlamentu włoskiego dzięki Konopnic
kiej, która przebywała wówczas we Flo
rencji. „Kurier Lwowski” 27 X I I 1901 r.
zamieścił „Wezwanie do kobiet”:
„Kobiety polskie zwracają się do kobiet
wszystkich ludów w sprawie gwałtów
pruskich, dokonanych na dzieciach i mat
kach, wzywając w imię ludzkości i spra
wiedliwości do współdzielnej, odpierającej
gwałt akcji.
Sprawa wrzesińska, sprawa prześlado
wania dzieci polskich i mowy ojczystej,
katowania ich w szkole przez nauczycieli
pruskich, kaleczenia ich rąk, rozdzierania
im ust, ażeby w ten okrutny sposób zmu
sić je do pacierza w obcym im języku;
sprawa więzienia rodziców, zakuwania w
kajdany ciężarnych matek za to, że się za
swoimi męczonymi wstawiały dziećmi, co
przecie czyni każdy ptak, któremu krzyw
dzą pisklęta; wreszcie świeża trzynastolet
niego Józefa Heltmana pod kijami prus
kich pedagogów oprawców śmierć — oto
wstrząsające i pełne tragicznej grozy fak
ty, które wieczną hańbą okryją nasze stu
lecie, jeśli się nie podniesie przeciwko nim
powszechny, wespół z niemieckim, głos
oburzenia i protestu, głos upomnienia su
rowego dla rządu, co w ten sposób swojej
nadużywa władzy.
Wzywamy Was zatem, kobiety wszyst
kich ludów, a przede wszystkim Was, ko
biety matki, jako najżywiej czujące mękę
dzieci, podnieście głos i weźcie małych
męczenników w obronę!
Otwierajcie listy protestu!
Zbierajcie na nie podpisy!
Zbierajcie w takiej mnogości, aby się
one stały wyrazem powszechnej wzgardy
i hańby dla katów dzieci i matek!
Niech barbarzyńca uczuje, że nad jego
siłą brutalną jest siła wyższa: potęga zjed
noczonych sumień i serc niewieścich”.
Maria Konopnicka była duszą szerokiej
akcji protestacyjnej kobiet przeciw ucis
kowi dzieci i przeciw polityce wynarada
wiającej realizowanej w Poznańskiem
przez zaborców pruskich. Prowadziła oży
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wioną korespondencję, koordynowała dzia
łania w kraju (Lwów i Kraków w zaborze
austriackim) oraz zwracała się do prasy,
do organizacji kobiecych i wpływowych
osobistości o poparcie dla akcji protestu
moralnego i zbierania podpisów w wielu
krajach Europy, a nawet w Ameryce h
Poruszyła opinię światową nie tylko tym
konkretnym faktem znęcania się nad
dziećmi z Wrześni, ale w ogóle sytuacją
uciskanej przez zaborców Polski (piękny
artykuł publicystki francuskiej Severine
w „Le Journal” pt. La Pologne). Za
własne pieniądze wydrukowała (w kilku
językach) listy protestu, na których skła
dały podpisy kobiety z wielu krajów (tak
że kobiety niemieckie). Łącznie uzyskano
120 tysięcy podpisów — odpis protestu
złożono ministrowi oświaty Studtowi dla
przedłożenia cesarzowi Wilhelmowi II, a
oryginał został w Muzeum Polskim w
Rapperswilu w Szwajcarii.
Twórczość Marii Konopnickiej z pew
nością stanie się inspirującą dla różnych
form pracy bibliotecznej w 140-lecie uro
dzin poetki. Szeroki adres jej twórczości —
od dzieci najmłodszych po dorosłych od
biorców — stwarza korzystne możliwości
ożywienia pracy bibliotecznej. Szczegól
nie biblioteki, z których korzystają młodo
ciani czytelnicy, mają możliwość zrealizo
wania wielu ciekawych imprez czytelni
czych w oparciu o twórczość autorki opo
wieści O krasnoludkach i sierotce Marysi,
wydobycia zarówno barwnych wątków ba
śniowych, jak i elementów patriotycznych.
Na zajęciach z najmłodszymi, a także z
młodzieżą dorastającą czy z dorosłymi czy
telnikami warto ukazać Konopnicką, „ja
kiej nie znamy”, oraz miejsca związane z
jej osobą. Zostały one pieczołowicie upa
miętnione (i opisane) dzięki staraniom To
warzystwa im. M. Konopnickiej 2, które
działa od roku 1958, gromadzi materiały
związane z życiem i twórczością poetki, in
spiruje prace naukowo-badawcze i edytor
skie oraz patronuje jej muzeum w Żar
nowcu.
WYBÓR OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH
ŻYCIA I TWORCż OSCI MARII KONOP
NICKIEJ
Konopnicka — dzieciom (Informator o
wystawie pierwodruków i dokumentów z
okazji sesji naukowej nt. Maria Konopnic
ka w 60 rocznicę śmierci). Kalisz 1970
Konopnicka i współczesny jej świat li
teracki. Szkice historycznoliterackie. War
szawa 1969
’ M a teriał ep isto lo g raficzn y poetki, zw iązany
z a k c ją w rzesie ń sk ą z a w a rty je s t w IV tom ie
K o resp o n d e n cji M arii K o n o p n ick iej, w y d a 
n y m sta ra n ie m Tow arzysfyva im . M. K o n o p n ic
kiej.
' a k tu a ln y ad res T o w arz y stw a: W arszaw a,
ul. B rzozow a 2/4
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Konopnicka wśród jej współczesnych.
Szkice historycznoliterackie. Warszawa
1976
Maria Konopnicka. Materiały z sesji
naukowej w 60 rocznicę śmierci poetki.
Kalisz 16—17 1X 1970. Warszawa 1972
Baculewski J. Maria Konopnicka. War
szawa 1978
Baculewski J. Siadami życia i twórczoś
ci Marii Konopnickiej Wyd. 4. Warszawa
1963
Brodzka A. Maria Konopnicka. Warsza
wa 1975
Błoński F. Dworek-Muzeum Marii Ko
nopnickiej w Żarnowcu w świetle doku
mentów. Warszawa 1960
Cieślikowski J. O wierszach Marii Ko
nopnickiej. Warszawa 1960
Cieślikowski J. Wiersze Marii Konopnic
kiej dla dzieci. Wrocław 1963
Czapczyński T. „Świt” pod redakcją
Marii Konopnickiej. Materiały do twór
czości. Wrocław 1952
Czapczyński T. Tułacze lata Marii Ko
nopnickiej. Łódź 1957
Dubis W., Łopatkiewicz Z. Dworek Marii
Konopnickiej w Żarnowcu, historia i te
raźniejszość. Warszawa 1980
Filipowicz Z. Suwalskie lata Marii Ko
nopnickiej. Warszawa 1976
Kochanowski A., Kosman M. Nie rzucim
ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć
mowy... „Rota”. Marii Konopnickiej spo
łeczeństwo Ziemi Wrzesińskiej. Poznań
1979
Kolbuszewski S. Rola poezji Marii Ko
nopnickiej na Śląsku w latach 1896—1910.
Warszawa 1960
Krejći K. Pan Balcer w Brazylii na tle
rozwoju poematu realistycznego w litera
turze czeskiej i polskiej. Warszawa 1960
Kuliczkowska K. Maria Kgnopnicka ja
ko autorka liryków i baśni dla dzieci.
Warszawa 1960
Kuliczkowska K. Wielcy pisarze dzie
ciom. Warszawa 1964
Malak B. O krasnoludkach i sierotce Ma
rysi. Warszawa 1963
Prosnak J. Muzyka do tekstów Marii
Konopnickiej. Warszawa 1960
Romankówna M. Maria Konopnicka jako
krytyk i recenzent. Warszawa 1972
Sławińska H. Maria Konopnicka w Bro
nowie i Gusinie. Warszawa 1981
Sutarzewicz H. Asnyk, Konopnicka i Dą
browska w Kaliszu. Warszawa 1977
Szczepańska-Gołąbek I. Maria Konop
nicka. Poradnik bibliograficzny. Warsza
wa 1965 (wyd. 2)

Szypowska M. Konopnicka, jakiej nie
znamy. Wyd. 5. Warszawa 1971
Warneńska M. Drugie życie pani Marii.
Warszawa 1966
Warneńska M. Siadami Konopnickiej.
Warszawa 1969
Wawrzykowska-Wierciochowa D. Nie

W sprawie ksiqżek
dla dzieci (2)
Jak podaliśmy w numerze 9, przeprowa
dzono sondę w sprawie ustalenia potrzeb
w zakresie wznowień. Wymienione zostały
tytuły książek, które otrzymały ponad 10
głosów.
Obecnie prezentujemy wykaz pozycji,
które otrzymały 5—10 głosów, tj. za któ
rymi wypowiedziało się 19%—39% sondo
wanych:
Andersen H.Ch.
Broszkiewicz J.
Brzechwa J.
Burnett F.
Centkiewiczo
wie A. i Cz.
Centkiewicz Cz.
Cooper J.F.

Curwood J.

Dąbrowska M.
Długoszowski B.

Markowska W.
Markowska W.,
Milska A.
Milne A.
Montgomery L.
Musierowicz M.
Nesbit E.

Baśnie
Oko Centaura
Brzechwa dzieciom
Mała księżniczka
Zaczarowana zagroda
Anaruk, chłopiec z
Grenlandii
Ostatni Mohikanin
Pionierowie
Pogromca zwierząt
Preria
Tropiciel śladów
— Bari, syn szarej wil
czycy
Szara wilczyca
Władca Skalnej Do
liny
Włóczęgi północy
Przyjaźń. Marcin Ko
zera
Przy kominie o sza
rej godzinie
Panna z mokrą głową
cykl o Koziołku Ma
tołku
cykl o Małpce Fiki-Miki
Szatan z VII klasy
Mity greckie
szystkie zbiory
baśni
Wiersze dla Krzysia
Ania z
Zielonego
Wzgórza (i dalsze to
my)
'Małomówny i rodzina
Szósta klepka
Feniks i dywan

znana karta działalności Marii Konopnic
kiej. Warszawa 1967
Wegner J. Maria Konopnicka w Arkadii
i Nieborowie. Warszawa 1975
Zawialska M. „Świt” Marii Konopnickiej.
Zarys monograficzny tygodnika dla kobiet.
Wrocław 1978
Dumas A.
99

99

Gajdar A.
Giżycki K.
Gołembowicz W.
-Grodzieńska W.
Hawthorne N.
Jachowicz S.
Jansson T.
Januszewska H.
Jaworczakowa M.
Jurgielewiczowa I.
Kamiński A.

Hrabia Monte Christo
Trzej muszkieterowie
Czuk i Hek
Na samotnym atolu
Przygody chemiczne
Sherlocka Holmesa
■Siadami poety
Mity greckie
Chory kotek
Muminki (cała seria)
Baśnie polskie

Oto jest Kasia
O chłopcu, który szu
kał domu
Kamienie na szaniec
„Zośka” i „Parasol”
Latająca klasa
Kästner E.
Mania czy Ania
Kapitan Ali i jego
Kern L.J?
pies
Menażeria kapitana
Ali
przygody
Konopnicka M. — Szkolne
Pimpusia Sadełko
Krüger M.
— Karolcia
Witaj Karolciu
99
99
'
Sindbada
Leśmian B.
— Przygody
Żeglarza
Lindgren A.
— Dlaczego kąpiesz się
w spodniach, wujku?
Dzieci z Bullerbyn
99
99
Fizia Pończoszanka
99
99
Rasmus i włóczęga
Lofting H.
— Ogród zoologiczny do
ktora Dolittle
Podróż doktora Do
>)
99
'
little
Makuszyński K. — O dwóch takich, co
ukradli księżyc
Rudnicka H.
— Chłopcy ze Starówki
Sath-Okh
—■Biały mustang
Sekora A.
— Rozgniewany węgie
lek
Słowacki J.
— O Janku, co psom
szył buty
Sofokles
— Antygona
Stevenson R. — Czarna strzała
Swift J.
— Podróże Guliwera
Szelburg-ZaKrólestwo bajki
rembina E.
Szklarscy K.i A.- Złoto Gór Czarnych
Mary Poppins (cała
Travers P.
seria)
Tuwim J.
Wiersze dla dzieci
Przygody Tomka SaTwain M.
wyera
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„
„
„
„

„
„
„
„

Nienacki Z.
„
„
„

„

Niklewiczowa M.
Niziurski E.
Porazińska J.
Porter E.

— Historia amuletu
— Pięcioro dzieci i „coś”
— Poszukiwacze skarbu
— Przygody
młodych,
Bastablów
— Uroczysko
— Wyspa złoczyńców (i
następne tomy)
—■cykl o panu Samocho
dziku

Przy borow
ski W.

Ratajczak J.
Reid M.
Rogoszówna Z.
Rozwadow
ska H.

Bajarka opowiadania
Lizus
Czarodziejska księga
Pollyanna
Pollyanna dorasta
Bitwa pod Raszynem
Chrobry
Król Krak i królew
na Wanda
Myszy króla Popiela
Na. San Domingo
Szwedzi w Warszawie
Szwoleżer Stach
Ziarenka maku
Jeździec bez głowy
Dzieci pana majstra
Elektryczne gitary

— Przygody Hucka
— Dwa lata wakacji
— 20 000 mil podmors
kiej żeglugi
— Dzieci kapitana Cran
ta
— Gwiazda Południa
— Łowcy meteorów
— 500 000 000 hinduskiej
władczyni
— piętnastoletni kapitan
— Tajemnicza wyspa
— W 80 dni dookoła
świata
— Wyprawa do wnętrza
ziemi
— Reni i duch
Vivier C;
— Tajemniczy opiekun
Webster J.
— Kaktusy z Zielonej
Zawada W.
ulicy
— Wielka wojna z czar
ną flagą
— Leśna szkoła Strzelca
Kaktusa
Żukrowski W. — Mój przyjaciel słoń
Verne J.

Oprać. Izabella Stachelska
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

SPROSTOWANIA
W artykule p. dr Jadwigi Andrzejewskiej Stan i potrzeby piśmiennictwa facho
wego dla bibliotekarzy resortu oświaty, zamieszczonym w numerze 6/1981, wydru
kowano błędnie: na str. 138 — Książki dla biblioteki zamiast Książki dla bibliotek,
dostępu prenumeraty zamiast dostępu do prenumeraty, s knihu zamiast z knihou,
na str. 139 — historii i literatury dla dzieci zamiast historii literatury dla dzieci, na
str. 140 — niezadowalający zamiast niezadowalający, sensowym zamiast sensownym.
Pominięte też zostały znaki diakrytyczne w wyrazach obcych: powinno być: Pfehled,
ućebnika, mladeźou, V pomość, śkolnym, Skolské kniźnice, könyvtarat, Bücher, Knihovnicek. Za wszystkie tę błędy przepraszamy Autorkę i Czytelników.
Autorką artykułu pt. Trochę inne punkty biblioteczne zamieszczonyrń w „Po
radniku Bibliotekarza” nr 9 z r. 1981 w rubryce Niedaleko gminy jest kol. Bożena
Zubrzycka. Przepraszamy za wypadnięcie tej informacji z numeru.
Redakcja
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MARIAN WALCZAK
JAROCIN -

POKB

K a le n d a r iu m

I

ż y c i a J o a c h i m a L e le w e la
0 7 8 6 — 18 6 1 )

w maju 1981 roku minęła 120 rocznica
śmierci, natomiast w . marcu 1986 r. ob
chodzić będziemy 200-lecie urodzin Joa
chima Lelewela, wybitnego uczonego, dzia
łacza i polityka, historyka i bibliotekarza.
Środowisku bibliotekarskiemu Lelewel jest
szczególnie bliski, gdyż należał do rzędu
tych wielkich uczonych, którzy po raz
pierwszy docenili znaczenie nauk bibliologicznych i wskazali na bibliotekarstwo
jako na dyscyplinę, bez której nie jest
możliwy jakikolwiek rozwój wszystkich
innych dyscyplin naukowych.
Działalności Lelewela historiografia pols
ka poświęciła wiele prac. Mają one jed
nak przeważnie charakter przyczynkowy
— wydaje się, że zarówno życie, jak i
twórczość naukowa Lelewela wciąż ocze
kują na syntetyczne, monograficzne opra
cowanie.
Toteż warto zaprezentować kalendarium
najistotniejszych wydarzeń z biografii te
go wielkiego Polaka do ewentualnego wy
korzystania przy organizacji różnego ro
dzaju wieczornic czy też chociażby dla
przypomnienia pracowitego życia „ojca”
bibliotekarstwa polskiego.
Zestawienie chronologiczne najważniej
szych dat z życia Lelewela do chwili
opuszczenia kraju, z pominięciem jego
prac naukowych, badań i publikacji.
1786, 22 marca — data urodzenia Joa
chima Lelewela. Przyszedł na świat w
Warszawie, w domu przy ulicy Długiej
pod nr 540 (róg ulicy Freta, obecnie nr 2)
1796 — Joachim zamieszkał w nabytej
przez ojca Woli Cygowskiej
1799—1801 — Joachim przebywa i wy
chowuje się u ciotki Teresy Cieciszowskiej w Okrzei
1801—1804 — młody Lelewel pobiera
nauki w Konwikcie Pijarów przy ulicy
Miodowej w Warszawie
1804—1808 — Joachim studiuje w Uni
wersytecie Wileńskim
1809 — Joachim przebywa zimą w War
szawie, biorąc czynny udział w życiu to
warzyskim
1809—1810 — Lelewel pracuje w Li
ceum Krzemienieckim
1811 — wraca do Warszawy i pracuje
w charakterze aplikanta w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych
1812 — rezygnuje z pracy aplikanta i
zaczyna zajmować się badaniami nauko
wymi
1813 — po klęsce wyprawy Napoleona
na Moskwę wyjeżdża do rodzinnej po
siadłości — Woli Cygowskiej

1815—1818 — Joachim Lelewel w wy
niku propozycji Śniadeckiego pełni fun
kcję zastępcy profesora historii w Uni
wersytecie Wileńskim
1819—1821 — pracuje w charakterze
zastępcy profesora bibliografii i jedno
cześnie bibliotekarza na Uniwersytecie
Warszawskim (mieszka wtedy w rodzin
nym domu przy ulicy Długiej)
1820 — Joachim Lelewel zostaje pro
fesorem honoris causa Uniwersytetu Kra
kowskiego
1821 — władze Uniwersytetu Warszaw
skiego proponują Lelewełowi stanowisko
stałego profesora bibliografii i historii.
Lelewel wyjeżdża jednak do Wilna, gdzie
przyjmuje stanowisko profesora historii
powszechnej. W tym też roku Lelewel
został stałym członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Warszawie.
1822 — z- tego roku pochodzi wiersz
Adama Mickiewicza Do Joachima Lele
wela, napisany z okazji rozpoczęcia przez
Lelewela wykładów z historii powszech
nej.
1823 — wychodzi pierwszy tom „Bi
bliograficznych ksiąg dwojga” (tom dru
gi ukazał się w roku 1826)
1824 — usunięcie Lelewela z Uniwer
sytetu Wileńskiego specjalnym ukazem
carskim, z prawem powrotu do kraju
1825 — Lelewel zostaje prezesem To
warzystwa Patriotycznego
1829 — w tym roku Joachim Lelewel
jest członkiem Rady Administracyjnej,
posłem powiatu Żelichowskiego, od paź
dziernika zastępcą ministra oświaty. Bie
rze bardzo aktywny udział w pracach
Towarzystwa Przyjaciół Nauk w War
szawie.
1830 — w łipcu zaproponowano Lele
welowi stanowisko dyrektora w Zakła
dzie im. Ossolińskich we Lwowie. Pro
pozycji tej nie przyjął.
1830 — rok szczególnej aktywności w
życiu Joachima Lelewela. Rząd Tymcza
sowy powierza mu z polecenia gen. Chłopickiego nadzór nad Ministerstwem Oś
wiaty. Lelewel bierze udział w delegacji
do wielkiego księcia Konstantego w Wie
rzbnie.
1831 — w styczniu gen. Chłopicki os
karża Lelewela o zdradę, nakazuje jego
aresztowanie i żąda sądownego wydania
kary śmierci. Po wyjaśnieniu nieporozu
mień Chłopicki uwalnia Lelewela. W
sierpniu gen. Dembiński zarzuca Lele
welowi spowodowanie wypadków z 15
sierpnia, których następstwem było za-
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jęcie Zamku Królewskiego i więzienia na
Woli oraz powieszenie generałów polskich
i rosyjskich. Po raz drugi Lelewelowi gro
zi kara śmierci. Od zarzutów gen. Dem
bińskiego ratuje Lelewela znany powsta
niec Józef Nabielak.
8 września prezes Rządu Narodowego
Bonawentura Niemojowski mianował Le
lewela Ministrem Wyznań Religijnych i
Oświecenia 'Publicznego.
5 października wojsko polskie zło/yło
broń i pod Sztutowem przeszło do Prus.
Wraz z wojskiem Polskę opuścił Joachim
Lelewel, podobnie jak inni członkowie
rządu i sejmu polskiego.
Najważniejsze daty z emigracyjnego życia
Joachima Lelewela
1831, 29 października — Joachim Le
lewel przybywa do Paryża. Zostaje wy
brany prezesem Komitetu Narodowego
Polskiego. Bierze bardzo aktywny udział
w życiu politycznym polskiej emigracji.
1832 — w grudniu musi za działalność
polityczną opuścić Paryż. Przebywa dwa
miesiące w La Grange u gen. La Fayette’a. Następnie władze francuskie zmu
szają Lelęwela do osiedlenia się w Tours
nad Loarą.
1833 — władze francuskie usuwają Le
lewela z Francji. Emigruje do Brukseli.
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1837—1843 — aktywnie uczestniczy w
pracach Zjednoczenia Emigracji Polskiej.
1843—1845 — kieruje działalnością Ko
mitetu Narodowego Zjednoczenia Emi
gracji Polskiej jako jego prezes.
1845—1848 — Lelewel działa jako je
den z wiceprezesów Międzynarodowego
Towarzystwa Demokratycznego, założo
nego w Brukseli przez Karola Marksa.
1851 — Lelewel zostaje członkiem To
warzystwa Literackiego w Paryżu. Wice
prezesem tego Towarzystwa był Adam
Mickiewicz. W trzy łata później wskutek
różnych nieporozumień związanych z za
kupem przez Zamoyskiego domu na cele
Towarzystwa Lelewel rezygnuje ze współ
pracy z Towarzystwem Literackim
1860 — Lelewela powołano na członka
Królewskiej Akademii Belgijskiej
1861, 24 maja — znany paryski wy
dawca Eustachy Januszkiewicz oraz le
karz emigrant Seweryn Gałęzowski prze
wożą chorego Lelewela z Brukseli do
Paryża. Umiera 29 maja i zostaje pocho
wany na cmentarzu Montmartre w Pa
ryżu.
1929, 9 października — przewiezienie
prochów Joachima Lelewela do kraju i
złożenie ich na cmentarzu polskim' w
Wilnie (na Rossie).

JULIUSZ WASILEWSKI
WARSZAWA

K o m u k s ią ż k ę ?
Mocno przesadzony wydaje się rozpo
wszechniany często pogląd o nagłej eks
plozji potrzeb czytelniczych społeczeństwa
polskiego. Nie wiadomo, skąd się takie
mniemanie wzięło. Być może jest to spa
dek po propagandzie sukcesu, być może —
co bardziej prawdopodobne — przejaw
naszej narodowej megalomanii. Podobno
Polak, jak nie przeczyta wieczorem książ
ki, to nie może zasnąć, a na drugi dzień
chodzi wściekły. Sądząc po rozchwytywa
nych nakładach Polak lubi zagłębiać się
w na wpół naukowych dziełach o malar
stwie Etrusków i kulturze ludów Azji
Centralnej, jest zafascynowany ■kolejami
życia Mendelsona, Dantona i Alienor z
Akwitanii, za możliwość poznania poglą
dów von Ditfurtha potrafi dać jedną piątą
przeciętnej pensji, a z takimi pisarzami
jak Joyce, Mickiewicz czy ostatnio Miłosz
obcuje niemal non stop.
Stereotyp Polaka połykającego książki
jak Czech piwo, Amerykanin hamburgery,
a Anglik gorycz z nieudolności swojego
konserwatywnego rządu, utrwalił się na
dobre. Świadczą o tym publiczne wypo
wiedzi fachowców od kryzysu książki, któ
rzy uporczywie twierdzą, że ludzie w Pol
sce garną się do czytania jak ćmy do świa
tła, a w pełnej realizacji potrzeb czytel
niczych przeszkadza im tylko opłakany
stan poligrafii. Słowem, Polak jest skłon
ny przeczytać dużo, pod warunkiem, że
wydawcy i drukarze mu to umożliwią.
Wystarczy więc postawić na nogi drukar
nie, a cały kraj pogrąży się w lekturze,
i tylko szelest przewracanych kartek sły
chać będzie w sąsiednich krajach. Sporo
w takim rozumowaniu racji, ale sytuacja
jest chyba bardziej skomplikowana.
Możliwości poligrafii rzeczywiście z ro
ku na rok są coraz bardziej dramatyczne.
Produkujemy coraz mniej książek, a przy
słowiowego już światełka w tunelu nie wi
dać. Książka stała się przedmiotem hand
lu czarnorynkowego, co też o czymś świad
czy. Faceci, którzy kiedyś zajmowali się
bazarową sprzedażą pisemek pornogra
ficznych sprowadzanych przez dyplomatów
i przez zagranicznych korespondentów,
szybko przestawili się na spekulację ksią
żką krajową, osiągając spore sukcesy. Na
bazie małych straganów powstały przed
siębiorstwa, które ludzi bez wyobraźni
wręcz zaskakują sprawnością działania k
Pęd do książki jest rzeczywiście nie’ O sobliw ym re k o rd e m w te j dziedzinie je s t
głośna o n eg d aj sp ra w a sp rzed a ży n a w arsza w 
skim targ o w isk u sp o rej ilości w y d an ej przez
PIW k sią żk i D itfu rth a . N ie b y ło b y w ty m ńic

zwykły. Kolejki przed księgarniami mogą
niekiedy konkurować z kolejkami po wizy
na Zachód. Z łapówką albo — jak kto wo
li — prezentem w postaci modnej książki
załatwia się równie dobrze jak z butelką
wódki czy kawałkiem wędliny pierwszego
gatunku. Po ogłoszeniu akcji telewizyjnej
„Lektury z m akulatury” już nocą przed
punktami skupu w całym kraju poja
wili się ludzie objuczeni papierowymi pa
czkami niczym wielbłądy afrykańskich
przemytników. Przy okazji okazało się, że
chętnych na zdobycie talonu na Mickie
wicza jest kilka milionów, a talonów dzie
sięć razy mniej, z czego zresztą duża część
gdzieś zginęła.
I tak dalej.
Biorąc pod uwagę znaczne zmniejszenie
produkcji wydawniczej (mówi się na razie
o 30—40-procentowym spadku w stosunku
do niezbyt przecież obfitego roku ubieg
łego) i obwieszczany z entuzjazmem wy
buch czytelnictwa należałoby sądzić, że w
tej sytuacji biblioteki pękają w szwachf
W końcu to one mogą przyjść z pomocą
pechowcom, którym — mimo usilnych sta
rań — nie udało się zdobyć Reportaży za
granicznych Wańkowicza, to one mogą
zaspokoić czytelnicze potrzeby ludzi, któ
rym nie starczyło pieniędzy na kupno od
handlarza Ulissesa, bo wcześniej nieopatrz
nie spłukali się na Renesans islamu albo
na Malarstwo Etrusków. Na zdrowy ro
zum biblioteki powinny teraz wyglądać jak
sklepy mięsne tuż po dostawie ścierwa.
Tymczasem wiele, a może większość bi
bliotek odnotowuje spadek czytelnictwa.
Należałoby zastanowić się, o czym świad
czy fakt, że w kraju, który pod względem
produkcji książek na głowę statystyczne
go mieszkańca konkuruje z Gabonem al
bo z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a jed
nocześnie chełpi się wielkim popędem czy
telniczym obywateli, biblioteki odnotowują
spadek czytelnictwa? Dlaczego ta sama
książka, którą handlarz na bazarze bez
problemu sprzedaje z kilkakrotnym zys
kiem, w czytelni bezskutecznie czeka na
chętnego? Dlaczego, gdy ktoś skusi się na
nią w wypożyczalni, to często po to, by
po kilku upomnieniach oświadczyć, że
książka „zginęła”, a czasem zapłacić na
wet określoną przepisami karę, która i tak
jest nieporównanie niższa od cen na czar
nym rynku? Dlaczego stopień społecznej
wiedzy o twórczości pisarzy popularyzo
wanych dość dobrze jest tak niski? Dla
czego absolwenci studiów humanistycz
nych z pisarstwa Mickiewicza znają tylko
trzy tytuły: Pana Tadeusza, Dziady oraz
wiersz Niepewność, śpiewany kiedyś przez
piosenkarza Grechutę? Dlaczego o Miłoszu,
dziw nego, g d yby nie fa k t, że han d lo w an o k sią ż
k ą, k tó r a w g ru n c ie rzeczy w cale jeszcze nie
u k azała się d ru k iem . P o in fo rm o w ało o ty m ze
zdziw ieniem w y d aw n ictw o p rzy g o to w u jące się
w łaśn ie do o sta tn ie j k o re k ty .
■
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który ostatnio jest ponoć najpopularniej
szym polskim poetą współczesnym (o czym
świadczyły między innymi kolejki koczu
jące kilka dni pod księgarniami), wspom
niani absolwenci są w stanie podać za
ledwie dwie informacje: że jest laureatem
nagrody Nobla i autorem słów wyrytych
na Pomniku Poległych Stoczniowców w
Gdańsku? Co się stało z milionami egzem
plarzy wydanych w PRL książek Mickie
wicza? Kto wykupił i ukrył przed społe
czeństwem wszystkie wydane oficjalnie i
nieoficjalnie książki Miłosza? I tak dalej.
Szukając odpowiedzi na te pytania ła
two dojść do wniosku, że w dużej mierze
pęd do książki wynika bardziej z chęci jej
fizycznego posiadania niż duchowego po
znania. Chodzi bardziej o k s i ą ż k ę niż
o le k tu rę .
W powieściach ukazujących tzw. kry
tyczny obraz podupadającego mieszczań
stwa dziewiętnastowiecznego często poja„wia się motyw opery jako miejsca służą
cego bywalcom do zaznaczania swojej przy
należności do środowiska ludzi „z towa
rzystwa”, do manifestowania swojej „kulturalności”. Chodzenia do opery wymaga
ła etykieta. Kto nie chodził do opery, uwa
żany był za człowieka z nizin intelektualno-towarzyskich, czyli ciemniaka, co mo
gło nieść za sobą szereg nieprzyjemnych
konsekwencji. Dlatego każdy przedstawi
ciel podupadającego mieszczaństwa dzie
więtnastowiecznego, któremu zależało na
towarzyskiej pozycji, który chciał być
uważany za człowieka kulturalnego, cho
dził do opery. Często — jeżeli wierzyć po
wieściom — nudził się tam jak najedzony
pies, więc przysypiał albo w ostateczności
lornetkował loże, zastanawiając się, który
z szacownych panów jest najgorszym łaj
dakiem, kto z kim, za ile itd. Sam spektakl
odgrywał- znaczenie drugorzędne, zresztą
— jeżeli znów wierzyć powieściom — mało
kto odróżniał alt od basu.
Dziś, w dobie demokratyzacji kultury,
opera czy teatr nie mogą już skutecznie
spełniać funkcji miejsca, w którym można
publicznie zamanifestować swoją „kulturalność”. Znacznie bowiem rozszerzył się
krąg ludzi mających na to ochotę. W roz
wijającym się mieszczaństwie socjalis
tycznym ludzi pretendujących do miana
„osób z towarzystwa” albo przynajmniej
„osób kulturalnych” jest mnóstwo. Doszło
do sytuacji, że.człowiek, który przyszedł
do teatru, często bezskutecznie traci całą
przerwę na bieganie od bufetu do palarni
w poszukiwaniu kogoś znajomego, komu
mógłby pokazać się w kulturalnych oko
licznościach. Dzieje się tak nawet w mniej
szych miastach. W większych ośrodkach,
jak Kraków lub Warszawa, spotkanie w
teatrze osoby znajomej należy zaliczyć do
bardzo szczęśliwych zbiegów okoliczności.
Wyjątkiem są spektakle z tzw. organizo
waną widownią, kiedy to kilka rzędów
zajmują koledzy z jednej firmy wraz z
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rodzinami. Przyjście do teatru w charak
terze „elementu organizowanej widowni”
ułatwia pokazywanie się w kulturalnych
okolicznościach, przynosi nawet pewną sa
tysfakcję, która jest jednak namiastką
spotkania zupełnie przypadkowego.
Anonimowość boleśnie doskwiera lu
dziom przybyłym do teatru. Wracają do
domów rozczarowani i rozgoryczeni. Roz
paczliwie próbują podbudowywać się nie
co przy pomocy informowania znajomych
o swoim kulturalnym wypadzie, pokazują
program teatralny, rzucają nazwiska ak
torów itd. Wszystkie te zabiegi mogą co
najwyżej spełniać funkcję środka zastęp
czego, który nie wszystkich satysfakcjo
nuje. Dlatego coraz więcej osób przestaje
chodzić do teatru, a coraz więcej zwolen
ników zyskuje nowy sposób manifestowa
nia przynależności do środowiska ludzi
„na poziomie”. Sposób ten polega ńa de
korowaniu mieszkań książkami.
Oczywiście nie wystarczy (a były już ta
kie przypadki) obliczyć, ile książek i ja
kiego formatu zmieści się na regale, a na
stępnie kupić to za jednym zamachem w
księgarni. Tą metodą można się najwyżej
skompromitować. Opinii człowieka trzy
mającego w domu książki, których nikt
nie kupuje, należy się strzec jak fałszy
wych dolarów. W zasadzie na domową
półkę w ogóle nie powinno się wkładać
książki, która leżała w księgarni dłużej niż
jeden dzień. Regał należy zapełnić tytu
łami rozprowadzanymi niemal wyłącznie
spod lady i na czarnym rynku, słowem —
bestsellerami.
O nadanie książce takiej rangi decyduje
szereg mechanizmów opiniotwórczych o
skomplikowanej budowie i działaniu. Nie
trzeba jednak znać zasad, według których
owe mechanizmy funkcjonują (choć za. sługują one na odrębne badania kulturoznawcze i socjologiczne), by umieć z nich
korzystać, tak jak nie trzeba wiedzieć, w
jaki sposób fruwające w powietrzu fale
zmieniają się na telewizyjnym ekranie w
obraz, a mimo to być doskonałym telewi
dzem.
Dekorowanie, mieszkań książkami wy
maga większych nakładów finansowych niż
chodzenie do opery czy teatru, ma za to
kilka innych, bardzo cennych zalet.
Odpada uciążliwa i często niebezpieczna
konieczność włóczenia się wieczorami po
mieście, odpada ryzyko, że nikt ze znajo
mych tej wizyty w teatrze nie dostrzeże.
Tymczasem regal wypełniony odpowiedni
mi książkami nie może ujść uwagi ani za
proszonych, ani przypadkowych gości, nie
może nie zrobić na nich wrażenia (jeżeli
nie robi, to znaczy, że goście albo udają,
bo są zawistni, albo nie należą do ludzi
„na poziomie”, a więc nie ma sensu liczyć
się z ich opinią).
Inna zaleta to fakt, że książka jest war
tością trwałą. Na książce jeżeli się nie za
robi, to na pewno się nie straci. W końcu

w PRL na dobrą sprawę jeszcze nigdy nic teraz, że pan Gładko nie może sobie ku
nie staniało, zwłaszcza książki Kupując pić monografii Ryszarda III, a pani Poksiążkę pomnaża się majątek trwały do krybała bezskutecznie poluje na Dziejt'
mu, natomiast idąc do teatru traci się grzechu. Skoro sytuacja poligrafii jest ta
pieniądze raz na zawsze, bardzo często zu ka, jaka jest, powinniśmy martwić się ra
czej, żeby i pan Gładko, i pani Pokrybała
pełnie niepotrzebnie.
I kolejna zaleta książki — podczas po mogli gdzieś przeczytać książki, które ich
bytu w teatrze trudno w ogóle zrezygno interesują, oczywiście jeżeli naprawdę ma
wać z patrzenia na scenę, choćby dlatego,, ją na to ochotę. Martwmy się o ludzi, któ
że siedzi się do niej twarzą w twarz, a rym zdecydowanie zależy na czytaniu ksią
aktorzy zachowują się hałaśliwie. Tymcza żek, ale niekoniecznie na ich posiadaniu.
sem książek zapełniających regał wcale Szukajmy ratunku nie w naturalnej se
nie trzeba czytać (byłoby to wręcz naiw lekcji (kto ma „wejścia” albo pieniądze na
ne). Bezpodstawne są wszelkie obawy, że penetrowanie czarnego rynku, ten może
nieznajomość tej czy innej lektury może czytać), nie w zbieraniu makulatury, za
kiedykolwiek, w jakiejkolwiek formie którą przy dużym szczęściu można dostać
wyjść na jaw. Kto dziś rozmawia o treści talon umożliwiający za kilka lat ewentu
książek?! Rozmawia się najwyżej o cenach alny zakup książki itp., skoro większość
i o tytułach. Już sama znajomość niektó ludzi nie ma ani znajomych w księgarni,
rych tytułów świadczy o dużym wyrobie ani tajemniczego nawisu inflacyjnego, ani
czasu lub możliwości znoszenia nocą ma
niu kulturalnym.
Usprawiedliwione staje się zatem pyta kulatury. Jeżeli książek nie starcza, po
nie, czy w ogóle ktoś jeszcze czyta książ stawmy na ich wielokrotne wykorzysta
ki? Na pewno przeglądają je czasem nie nie, na najbardziej ekonomiczny model
którzy uczniowie i studenci, żeby nie do czytelnictwa — na biblioteki i wypoży
stać dwójki lub zdać egzamin, na pewno czalnie.
przeglądają je niektórzy (nie wszyscy) kry
O roli książek w życiu społecznym, o
tycy i recenzenci, którzy z tego żyją, czy konieczności zapewnienia zainteresowanym
tują książki przyjaciele autorów, żeby im Polakom dostępu do literatury wszystkie
schlebiać, czytują wrogowie autorów, że siły polityczne, nawet te wzajemnie się
by z nich drwić, czytuje dla zabicia zwalczające, mają zdanie podobne. Świad
nudy garstka ludzi, którzy nie mają nic czą o tym różne deklaracje i oświadczenia
innego do roboty. Podobno istnieje też gru wygłaszane publicznie i po kryjomu także
pka maniaków, którzy czytują książki z przez (jakże o nas oraz o nasze dusze za
trudnej do określenia wewnętrznej po troskanych) facetów z silnym popędem do
trzeby, podobno niektórym czytanie nie władzy i gospodarowania. Stosunek do
zbędne jest do życia jak powietrze, ale nie książki jest jedną z nielicznych kwestii, w
wiadomo, ile w tym prawdy. Ze względu których panuje zdumiewająca jednomyśl
jednak na wymienionych wyżej maniaków, ność. Różnice poglądów dotyczą oceny po
póki co nie możemy jeszcze traktować ksią szczególnych autorów i innych niuansów,
żki jako przedmiotu wyłącznie ozdobnego, ale generalną miłość do książki deklarują
ale to jeszcze nie powód, by rozpowszech wszyscy — i ekstremiści ze wszystkich
niać banialuki o wielkim fajerwerku czy obozów, i „umiarkowani”, i ci o poglądach
telnictwa. Nie dajmy się zwieść pozorom. zmiennych jak jesienne wiatry. W tej sy
Nie upajajmy się fantastyczną i krzepiącą tuacji biblioteki powinny rozwijać się co
wizją społeczeństwa pogrążonego w lektu najmniej w takim tempie, w jakmi zała
rze niczym narkoman w nałogu, bo w koń muje się poligrafia.
cu sami w to uwierzymy.
Na razie bibliotekami nikt się specjalnie
Za późno już (i — miejmy nadzieję —
za wcześnie), by aż tak przejmować się nie interesuje, choć tak niewiele trzeba,
żeby jako tako stanęły na nogi. Głaszcze
* C eny k siążek ro sn ą d y n am iczn ie. Ś re d n ia
się je najwyżej wyrazami sympatii, sza
szacu n k o w a o bliczona dla sta ty s ty c z n y c h po
cunku i poważania, do których niebawem
trz e b „D om u K sią żk i” w yn osiła: w r. 1968 —
trzeba będzie chyba dołączyć wyrazy żalu
22,30 zł; w 1970 — 23,86 zł; w 1975 — 33,53 zł; w
i ubolewania. Gdy przyjdzie czas składa
1978 — 41,59 zł. W bieżący m ro k u cen y książek
nia bibliotekom szczerych kondolencji, nie
ro sn ą w sposób law in o w y i n iek o n tro lo w an y .
pozostanie nam nic innego, jak rzeczywiś
Z ap o w iad an a je s t też „ g e n e ra ln a ” podw yżka n a
cie zaliczyć książkę do trudno dostępnych,
m iarę am b icji m in. K rasiń skiego.
luksusowych przedmiotów ozdobnych
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Zofia Markiewicz
15.XII.1918-7.IX.1981
Wspomnienie

Trudno pisać o człowieku, który był wśród nas i nagle go zabrakło. Tak stało się
z koleżanką Zofią Narkiewicz. Jej niespodziewana śmierć zaskoczyła rodzinę, przy
jaciół, znajomych i współpracowników.
Zofia Narkiewicz z domu Koźlińska urodziła się 18 grudnia 1918 roku w Warsza
wie jako córka Władysława i Eugenii Szukszta. W latach 1929—1937 uczęszczała do
Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie. Jesienią 1937 roku zapisała się do Rocz
nej Szkoły Bibliotekarskiej przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy i ukończyła
ją w czerwcu 1938 r. Była uczennicą Faustyna Czerwijowskiego, Wandy Dąbrow
skiej, Miry Wilczyńskiej i Leona Bykowskiego. Wtedy również została członkiem
Związku Bibliotekarzy Polskich, poznała czołowych bibliotekarzy ówczesnej War
szawy, uczestniczyła w dyskusjach dotyczących sytuacji bibliotek polskich, zetknęła
się z pracami nad projektem ustawy o bibliotekach.
We wrześniu 1938 r. rozpoczęła studia w zakresie historii sztuki na Wydziale Hu
manistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Równocześnie podjęła pracę w biblio
tece Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego. Wkrótce przeniosła się do biblio
teki Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie na Żoliborzu.
Wybuch II wojny światowej zastał ją w Wilnie. Nie chcąc tracić kontaktu z za
wodem bibliotekarskim zgłosiła się do tamtejszej Biblioteki Uniwersyteckiej. W okre
sie 1 X—15 X II 1939 r. pracowała w niej jako wolontariuszka w dziale katalogowania
kierowanym przez Helenę Hleb-Koszańską. W styczniu 1940 r. wyjechała z Wilna.
Najpierw była opiekunką dzieci, potem pomocnicą laborantki w Szpitalu Powiato
wym w Telszach, a od sierpnia 1941 r. do października 1944 r. pracowała w tychże
Telszach w Muzeum Powiatowym.
W lipcu 1941 r. wyszła za mąż za Konrada Narkiewicza. W dwa lata później, w
r. 1943, urodziła pierwsze z ich czworga dzieci — córkę Teresę, obecnie pracownika
naukowego-fizyka, akustyka.
Do Piły przyjechała jako repatriantka w październiku 1945 r. Wówczas szukając
kontaktu z zawodem i oczekując pomocy, przypomniała się Bibliotece m.st. Warszawy,
której była wychowanką. Skierowana do okręgu poznańskiego Związku Biblioteka
rzy i Archiwistów Polskich, otrzymała legitymację członkowską nr 824, wystawioną
9 października 1946 r. i podpisaną przez prof. Aleksandra Birkenmajera.
Wczesną wiosną 1948 r. zwrócił się do niej Zarząd Miejski w Pile z prośbą, aby
włączyła się w tok prac organizacyjnych utworzonej dnia 8 lutego tegoż roku Biblio
teki Miejskiej. Mając wówczas troje malutkich dzieci, nie mogła podpisać stałej
umowy o pracę. Przychodziła jednak w miarę możliwości i po trosze pracowała spo
łecznie w powstającej Bibliotece Miejskiej. I tak się zaczęło.
1 września 1948 r. podpisała umowę o pracę, początkowo w niepełnym wymiarze
(4 godz. dziennie).
Dalsze koleje życia Zofii Narkiewicz ściśle związane były z historią Biblioteki
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Miejskiej w Pile, z rozbudową sieci jej placówek, ze wzbogaceniem form pracy oś
wiatowo-wychowawczej, z tworzeniem autorytetu biblioteki w środowisku. 1 stycz
nia .1950 r. władze miasta powierzyły jej funkcję kierownika, a później dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Pracowała na tym stanowisku nieprzerwanie przez
26 łat, tj. od momentu powołania w sierpniu 1975 r. Wojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej w Pile. We wrześniu 1975 r. mianowana została zastępcą dyrektora d.s. me
rytorycznych nowo powstałej WBP. Obowiązki te pełniła do dnia 31 marca 1979 r.
do przejścia na emeryturę. Po miesiącu, bo już w maju 1979 r., powróciła do WBP
podejmując pracę w niepełnym wymiarze godzin w dziale gromadzenia i opraco
wania zbiorów.
Zmarła 7 września 1981 r. podczas pobytu na urlopie, w chwili gdy oczekiwaliśmy
na jej powrót i udział w kolejnym posiedzeniu Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bi
bliotekarzy Polskich, którego była nadal członkiem.
Dzięki niej wielu poszukujących pracy, przypadkowo — ze skierowania — za
trudnionych w MBP w Pile, na trwałe związało się z zawodem bibliotekarza i uzys
kało kwalifikacje bibliotekarskie, ukończyło wyższe studia bibliotekoznawcze. Wy
chowała i wykształciła ponad 40 czynnych zawodowo bibliotekarzy. Jej życiową pasją
była działalność społeczna, którą zarażała swoich wychowanków. Wpisała swój ży
ciorys w działalność wielu organizacji społecznych: Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Ligi Kobiet, Polskiego Towa
rzystwa Kultury. Była długoletnią przewodniczącą koła SBP w Pile, organizatorką
Okręgu woj. pilskiego, jego przewodniczącą i wiceprzewodniczącą, a od marca 1981
roku członkiem Zarządu Okręgu. Pracowała w Komisji Oświaty i Kultury Miejskiej
Rady Narodowej oraz Komisji Przydziału Mieszkań przy Wydziale Lokalowym Urzę
du Miasta w Pile. Sprawy biblioteki, a szerzej kultury miasta Piły były jej zawsze
równie bliskie jak troska o własny dom i rodzinę, były treścią i celem jej życia.
Wyrazem uznania dla pracy zawodowej i społecznej Zofii Narkiewicz były łiczne
odznaczenia i wyróżnienia, jakimi została uhonorowana — Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, odznaka „Zasłużony Działacz K ultury”,
Medal Matki, Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju województwa poznańskie
go”, Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju województwa pilskiego”, Medal
„Za zasługi dla miasta Piły”. Wyrazem sympatii mieszkańców Piły było przyznanie
Zofii Narkiewicz honorowego tytułu „Pilanina roku 1973”.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek o wysokiej kułturze osobistej, nie
zwykle pracowity, życzliwy i skromny. Była dla wielu niemal matką kierującą ich
życiem zawodowym.
Maria Bochan

L is ty d o r e d a k c ji
W związku z artykułem p. A. Niemczykowej opubłikowanym w numerze 5
„Poradnika” z br., aby nie było „dziwnego
w tej materii rzeczy pomieszania”, czuję
się w obowiązku zabrać głos w imieniu
pomówionej administracji bibliotecznej —
Ministerstwa Kultury i Sztuki i przedsta
wić nasze stanowisko wobec problemów
budzących tak duże sprzeciwy u autorki
artykułu.
Zasady współpracy bibliotek publicz
nych z bibliotekami szkolnymi i pedago
gicznymi, podpisane w dniu 18 czerwca
1980 roku przez Ministrów Kultury i Sztu
ki oraz Oświaty i Wychowania, zostały
opracowane przez zespół specjalistów i by
ły kilkakrotnie dyskutowane na posiedze
niu sekcji Państwowej Rady Bibliotecznej
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa
Oświaty i Wychowania oraz Rady d.s. Bi
bliotek i Informacji przy Ministrze Oś
wiaty i Wychowania. Zasady były poza
tym opiniowane w Ministerstwie Oświaty
i Wychowania i większość uwag została w
projekcie uwzględniona.

Warto może przypomnieć, że współpra
ca obu resortów w zakresie działalności
bibliotek nie jest rzeczą nową w Polsce
ani też na świecie. Już Instrukcja Minis
terstwa Oświaty o organizacji i prowa
dzeniu bibliotek szkolnych z roku 1947 mó
wiła o obowiązku współpracy bibliotek
szkolnych z publicznymi, a w roku 1952
Ministerstwo Kultury i Sztuki w porozu
mieniu z Ministerstwem Oświaty wydało
Ramowe wytyczne współpracy publicz
nych bibliotek dla dzieci z bibliotekami
szkolnymi. Wytyczne do pracy bibliotek
szkolnych Ministerstwa Oświaty z 1953
roku zasady tej współpracy jeszcze roz
szerzyły, a jej konieczność została pot
wierdzona przez Ministerstwo Oświaty i
Wychowania w Instrukcji o prowadzeniu
bibliotek szkolnych z 1969 roku.
Wszędzie na świecie, gdzie z jakichkol
wiek powodów biblioteki szkolne nie są w
stanie realizować w pełni swoich zadań,
pomagają im w tym biblioteki publiczne
— tak jest np. w Wielkiej Brytanii, Fran
cji i innych krajach. Coraz częściej też
eksperymentuje się tam z łączeniem bi
bliotek publicznych i szkolnych. Ostatnio
w serii „Zeszyty przekładów” Biblioteka
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Narodowa wydała zeszyt pt. Biblioteki
szkolne za granicą, gdzie m.in. omawiane
są przykłady łączenia bibliotek publicz
nych i szkolnych w RFN oraz w USA.
Od szeregu lat domagano się od Minis
terstwa Kultury i Sztuki opracowania po
rozumienia z Ministerstwem Oświaty i
Wychowania, określającego zasady współ
pracy bibliotek szkolnych i pedagogicz
nych z bibliotekami publicznymi. W dzie
dzinie społecznego oddziaływania biblio
teki obu sieci częściowo spełniają podobne
funkcje, dlatego też istnieje potrzeba za
cieśnienia współpracy między tymi sie
ciami i lepszej koordynacji działań.
Ostatnio zawarte porozumienie wywo
łało krytykę niektórych osób, zwłaszcza w
środowisku administracji szkolnej. Doty
czyło to przede wszystkim powoływania
w niewielkich ośrodkach wiejskich połą
czonych bibliotek publiczno-szkolnych. Su
geruje się nawet, że biblioteki publiczne
zamierzają „wyprowadzić książki ze szko
ły”. Biblioteki publiczne nie miały nigdy
tego zamiaru, a Ministerstwo Kultury
uważa, że wszystkie dzieci szkolne winny
mieć możność korzystania z bibliotek w
celu realizowania programu szkolnego i
ogólnego rozwoju kulturalnego. Jeżeli ta
kiej możliwości nie mogą zapewnić dzie
ciom niektóre szkoły na wsi — Minister
stwo Kultury uznało, że w miarę możli
wości i posiadania odpowiednich w arun
ków mogą w tej sprawie pomóc biblioteki
publiczne.
Opracowany w Ministerstwie Oświaty i
Wychowania Raport o stanie bibliotek
szkolnych ukazał ogromne braki i trud
ności tego bibliotekarstwa. Nie chcę o tym
mówić, są one powszechnie znane. W Za
sadach jest powiedziane: „Łączenie biblio
tek jest wskazane jedynie w wypadku za
pewnienia odpowiedniego lokalu bibliote
ce w szkole lub jej bezpośrednim sąsiedz
twie oraz odpowiednio przygotowanej ka
dry” i wydaje się, że sformułowanie to
zabezpiecza interes szkoły.
Tak więc nigdzie i nigdy nie reprezen
towaliśmy tendencji opowiadającej się za
bezwzględnym i bezmyślnym łączeniem bi
bliotek publicznych z bibliotekami szkol
nymi jak też nie występowaliśmy prze
ciwko tradycjom historycznym, obowią
zującym przepisom itd. itp.
Natomiast bardzo nam zależy na rozsąd
nym uporządkowaniu spraw w zakresie
współpracy bibliotek publicznych z biblio
tekami szkolnymi, a także z bibliotekami
pedagogicznymi, zwłaszcza wówczas, gdy
obie placówki mieszczą się w jednym bu
dynku.
Pragnę w pełni podzielić pogląd autorki
sformułowany w refleksjach . końcowych,
mówiący o możliwości i potrzebie bieżą
cej współpracy pomiędzy bibliotekami róż
nych typów, natomiast protest budzi
stwierdzanie przy różnych okazjach, że
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„wszelka kooperacja międzyresortowa daje podłoże do wszelkich konfliktów i ba
łaganu”. Uważaliśmy i uważamy, że właś
nie z powodu braku współpracy między
resortami i z powodu resortowych partykularyzmów nie istnieje dotychczas jedno
lity, spójny system biblioteczny, i że mimo
obiektywnie istniejącej w Polsce wielkiej
liczby bibliotek — często działają one obok
siebie, dublują zbiory i funkcje, pozosta
wiając jednocześnie białe plamy na ma
pie czytelniczej i nie będąc w stanie za
spokajać wszystkich potrzeb społeczeń
stwa.
Edward Baliński
W zawodzie bibliotekarza pracuję już
kilka lat. Dotychczas jednak mam w sto
sunku do niektórych przepisów i rozwią
zań stosowanych w bibliotekach pewne
wątpliwości, którymi chciałbym się po
dzielić.
Nawiązując do hasła „książka dla każ
dego” lub „biblioteki dla wszystkich”,
które sugerują, jakoby u nas wszyscy byli
spragnieni czytania, lecz nie mogą tego
czynić z braku dostępu do książek, chciał
bym zauważyć, że problem ten ostro wy
stępuje na wsi. W miastach natomiast kto
tylko chce, ma szeroki dostęp do księgo
zbiorów bibliotecznych. Oczywiście nie we
wszystkich jest pod tym względem jedna
kowo — są miasta, których władze nie
przejawiają najmniejszej nawet troski o
placówki biblioteczne.
W ogólności jednak ten łatwy dostęp do
księgozbiorów bibliotecznych wywołuje —
obok pozytywnych — i negatywne zja
wiska.
Dła pewnych grup naszych rodaków mie
nie państwowe to mienie niczyje. Po
wszechność książki w naszym życiu budzi
w wielu ludziach dwojaki do niej stosunek.
Z jednej strony chcą ją mieć u siebie (mo
że się przydać), a z drugiej — traktują ją
jako obiekt pozbawiony wartości. Przypo
mnienie o konieczności zwrotu książek do
biblioteki nawet w środowisku osób, które
uważają się za kulturalne i wykształcone,
wywołuje niesympatyczne reakcje.
Degradację w naszym społeczeństwie ta
kich wartości jak solidność, troska o dobre
imię itp. można zaobserwować również w
placówkach kultury, jakimi niewątpliwie
są biblioteki. Obok normalnych czytelni
ków, którzy w miarę terminowo zwracają
wypożyczone książki, wielu jest takich,
którzy pozbawiają nasze biblioteki naj
bardziej wartościowych i poszukiwanych
publikacji. Traktują oni bibliotekę jako
swojego rodzaju „rozdawalnię”, w której
można wejść w posiadanie książki, i to
częstokroć bezpłatnie. Obok pospolitych
złodziejaszków istnieje spora grupa takich
czytelników, którzy wypożyczają książki
na „wieczne czasy”, niekiedy równocześnie
w wielu placówkach danego miasta.

Teoretycznie biblioteka może swoich
roszczeń dochodzić na drodze prawnej. Je
dnakże wyegzekwowanie tego jest niez
miernie trudne. Bibliotekarz musi najpierw
dołożyć wielu starań, aby dowiedzieć się,
na podstawie jakich paragrafów, w jakich
urzędach i na jakich formularzach złożyć
odpowiednią dokumentację. We wszyst
kich dostępnych podręcznikach z dziedzi
ny bibliotekarstwa problematyka ta jest
na ogół kwitowana zdaniem: „biblioteka
może dochodzić swoich roszczeń na drodze
prawnej”, ale jak to wygląda w praktyce,
o tym już niestety się nie pisze.
Po wielu staraniach bibliotekarz musi
na każdego dłużnika zużyć sporo deficy
towego papieru, aby nadać bieg sprawie.
Z całą górą teczek udaje się do notariusza
i tu często traktowany jest jak intruz, któ
ry z powodu „jakichś tam książek” prze
szkadza w pracy. Po kilku uszczypliwych
uwagach notariusz przyjmuje te -sprawy i
wysyła nakazy zapłaty. Owszem, kilku
czytelników przestraszy się i odda książki,
bądź zapłaci ich równowartość, połowa
jednak zignoruje to wezwanie. I cóż wte
dy...? A ileż przy tym odbierze się obraźliwych telefonów z posądzeniem o wpisa
nie na kartę książek, których czytelnik
jakoby nigdy nawet nie widział.
Podejrzewam, że tą właśnie drogą znika
spora liczba książek. Uzasadnione więc jest
poważniejsze niż dotychczas potraktowa
nie tego problemu ze względów zarówno
ekonomicznych, jak i wychowawczych.
Proponuję rozważenie kilku propozycji:
1. Warto na łamach Waszego pisma po
informować szczegółowo o całej procedu
rze postępowania z czytelnikami-dłużnikami, aby przywłaszczanie mienia państ
wowego nie uchodziło bezkarnie.
2. Dotychczasowe systemy wypożycza
nia książek nie przewidują kwitowania od
bioru książki własnoręcznym podpisem, co
wykluczyłoby możliwość wyparcia się fak
tu wypożyczenia. Proponuję wprowadze
nie małych karteczek (jak na poczcie przy
nadawaniu listów poleconych), na których
czytelnik wpisałby swoje nazwisko, datę
i numer pobieranej książki i podpisywałby
się. Dyżurny bibliotekarz sprawdzałby je
dynie poprawność zapisu i umieszczał to
w kieszonce czytelnika. W ten sposób po
ważnie zmniejszyłaby się możliwość wy
pierania się faktu wypożyczenia książki.
Karteczki te można stosować jedynie w
dużych wypożyczalniach, przy dużej frek
wencji czytelników. W małych bibliote
kach nic nie stoi na przeszkodzie, aby
czytelnik kwitował wypożyczenie książki
na karcie czytelniczej.
3. Apeluję o podjęcie prób zmiany do

tychczas obowiązujących przepisów w za
kresie ściągania należności od dłużników
w kierunku ich uproszczenia, a przede
wszystkim uskutecznienia! Oto mój pro
jekt: jeżeli czytelnik na wezwanie listem
poleconym nie zgłosił się lub odmówił za
płaty, bibliotekarz wypełnia przez kalkę
nakaz płatniczy formatu A5, dołączając do
niego dowody pobrania przez czytelnika
książek. Z tymi dokumentami udaje się
do notariusza lub innego prawnika, który
jedynie stwierdza pieczęcią i podpisem, że
roszczenia są uzasadnione. Następnie sam
nakaz płatniczy należałoby wysłać do za
kładu pracy, gdzie byłaby potrącana cała
należność. Za dzieci i młodzież uczącą się
płacić powinni oczywiście rodzice lub
opiekunowie.
Na marginesie kilka uwag: za przejazd
autobusem miejskim bez biletu grozi Icażdemu kara do 400 zł., a jaka wobec te
go jest kara za przywłaszczanie książki o
wartości 100 zł? W zakładach pracy nie
żałuje się ani czasu, ani papieru na kwi
towanie jednej paczki herbaty, jednej
sztuki mydła, których wartość nie prze
kracza kilkunastu zło ty ch ,^ bibliotece na
tomiast czytelnik pobiera książki o war
tości kilkuset złotych bez kwitowania, fak
tycznie na „słowo honoru”, o który jest
coraz trudniej, a wątpić można czy wszy
scy wiedzą, co on oznacza?
4. Czy nie słuszne byłoby ujednolicenie
regulaminów bibliotecznych we wszystkich
bibliotekach o określonym profilu?
5. W bibliotekach zdarza się, że część
książek staje się z różnych powodów zbę
dna (zmiana profilu, zakup nowych wydań
itp.). Dotychczasowe przepisy nie przewi
dują możliwości odsprzedaży takich ksią
żek osobom prywatnym. Chcąc je sprze
dać należy wejść w kontakt z antykwaria
tem, ale nie w każdym mieście antykwa
riaty istnieją. Proponuję wydanie zarzą
dzenia (analogicznie do tego, jakie ukaza
ło się o kupnie książek od osób prywat
nych), aby wszystkie książki przed odda
niem na m akulaturę były wystawiane na
sprzedaż osobom prywatnym po cenach
zakupu lub odpowiednio obniżonych przez
komisję. Zebrane w ten sposób pieniądze
można by przeznaczyć na zakup nowych
książek. Dotychczasowe w tym zakresie
przepisy nie uwzględniają tego, iż czas
zmienić mentalność i z rozrzutności
przejść na myślenie kategoriami ekonomi
cznymi.
Kończąc ten list chciałbym zaznaczyć,
że poruszona tutaj problematyka jest tyl
ko marginesem pracy bibliotek, niemniej
zmiana lub nowelizacja przepisów w tym
zakresie wydaje się być celowa.
(A utor zastrze g ł sobie anonim ow ość)
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IZABELLA STACHELSKA

N o w e k s ią ż k i
d la d z ie c i
i m ło jJ z ie ż y
W okresie od września do grudnia 1981
roku na rynku księgarskim ukazało się
kilka zbiorków wierszy dla dzieci najmłod
szych. Pierwszy z nich, pt. Idzie rak nie
borak (Wwa 1981 NK, zł 40) to zbiorek 40
znanych i mniej znanych ludowych wier
szyków, porzekadeł, wyliczanek i piosenek,
wybranych przez Danutę Wawiłow i Olega
Usenkę z dzieł Kolberga, Bystronia, Glo
gera i in., zilustrowany bardzo kolorowy
mi, dekoracyjnymi obrazkami Elżbiety Gadasińskiej.
W roku 1972 wyszedł zbiorek wierszyków
JOANNY KULMOWEJ pt. „Zasypianki”,
wykorzystywany swojego czasu w telewi
zyjnych dobranockach, a obecnie następny
tomik pt. Zasypianki nowe (Wwa 1981 NK,
zł 40) — 14 wdzięcznych, zabawnych wier
szyków o zasypianiu zwierzątek i przed
miotów, z dobrymi ilustracjami Krystyny
Witkowskiej.
Książeczka WANDY CHOTOMSKIEJ
Tańce polskie (Wwa 1981 NK, zł 30) to 13
ładnych i zręcznych wierszyków, nawiązu
jących do ludowych tańców polskich (ku
jawiak, trojak, krakowiak, mazur itd.), z
barwnymi ilustracjami Stanisława Rozwa
dowskiego.
Zbiorek TADEUSZA KUBIAKA pt. Śpie
wam ptakom (Wwa 1981 KAW, opr. brosz,
zł 22, opr. twarda zł 38) zawiera 19 poe
tycznych i nastrojowych wierszy o pta
kach i ptasich sprawach, z ilustracjami
Gabriela Rechowicza. Wszystkie te po
zycje mogą być czytane głośno przedszko
lakom, albo samodzielnie przez początku
jących czytelników, zaliczamy je do po
ziomu I, działu N.
Również do tego działu i poziomu zali
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czymy nową książkę MARKÉTY ZINNEROVEJ Królewna z krainy czereśni (Wwa
1981 NK, zł 25), tłumaczoną z czeskiego
przez Andrzeja Piotrowskiego i pięknie zi
lustrowaną przez Marię Mackiewicz. Pi
sarka znana jest już u nas z wydanego w
1978 r. „Belfegora z Drewnianej Górki”,
tamta pozycja była jednak pełną humoru
baśnią, ta natomiast jest poetycznym opo
wiadaniem, którego elementy fantazji tłu
maczyć można wyobraźnią małej bohaterki
lub jej snem. Na tle powiastki o małej
Oleńce autorka porusza problem przemija
nia i śmierci, który nie powinien być tabu
w literaturze dla najmłodszych, bo prze
cież i w życiu z nim się spotykają. Idzie
nie o to, o czym mówimy dzieciom, lecz
jak, a autorka mówi im to właśnie w spo
sób stosowny do możliwości percepcyjnych
i wrażliwości dzieci około 7—9-letnich.
Dzieci nieco starsze otrzymują również
kilka nowych książek. Opowieści z Bajkolandii
ZBIGNIEWA
ŻAKIEWICZA
(Gdańsk 1981 KAW, zł 65) to zbiorek 9 po
godnych historyjek realistyczno-fantastycznych, z których jedna, „Ostatni rejs Gru
bego Jana” była już publikowana w 1975 r.
Dla dzieci około 8—11-letnich, poziom II,
dział Op.
Zbiorek EMILA BIELI Siedem baśni
siedmioraczków (Kraków 1981 Wyd. Lit.,
zł 20) zawiera 7 nieco smutnych, poetyczno-baśniowych opowiadań poruszających
problemy uczucia, akceptacji, życzliwości
wzajemnej. Literacko książka interesująca,
ładnie zilustrowana przez Piotra Kasparka.
Dla dzieci około 9—11-letnich, poziom II,
dział B lub Op.
Książka JOANNY PAPUZIŃSKIEJ Rokiś wraca (Wwa 1981 NK, zł 40) to dalszy
ciąg wydanej w 1972 r. powieści fantas
tycznej pt. „A gdzie ja się biedniuteńki,
podzieję?”, o przygodach diablika we
współczesnej Warszawie. W tomie drugim
Rokiś i dziewczynka Kaśka przeżywają na
stępne wspólne przygody. Humor w książ
ce polega głównie na przesadzie, a inna
niż przy poprzednim tomie ilustratorka
odjęła wiele uroku postaci Rokisia, dzieci
jednak chętnie chyba sięgną po książkę,
bo pierwszy tom cieszył się poczytnością.
Poziom II, dział Op.
Książka SŁAWOMIRA GRABOWSKIE
GO i MARKA NEJMANA Kowalski na
wakacjach (Wwa 1981 NK, zł 25) to rów
nież tom drugi (pierwszy, pt. „Kowalski,
do tablicy!” ukazał się w roku 1978). Po
ukończeniu IV klasy leniwy i psotny Jaś
Kowalski spędza wakacje częściowo z ro
dzicami nad morzem, potem u wujka w
górach i na obozie harcerskim, a kończy
książkę początek roku szkolnego i wyciecz
ka z klasą. Przygody Jasia, zilustrowane
humorystycznymi rysunkami Jerzego Fli
saka, spodobają się dzieciom około 9—11-letnim, poszukującym tzw. książek weso
łych. Poziom II, dział Op.

Nowa książka STANISŁAWY DOMA
GALSKIEJ pt. Trzy piętra zwyczajnych
przygód (Wwa 1981 NK, zł 30) trochę roz
czarowuje po jej poprzednich bardzo uda
nych książeczkach, literacko, jest gorsza,
„przedobrzona”, a ilustracje dwu satyryków-karykaturzystów utrzymane są w sty
lu makabry. Masową poczytnością cieszyć
się zapewne nie będzie, choć może znaleźć
też i entuzjastów wśród niektórych dzieci
w wieku około 10—12 lat. Poziom III,
dział P.
Trzecia w naszym księgozbiorze pozycja
MARII EWY LETKI, pt. Wakacje z Cyna
monem (Wwa 1981 NK, zł 50) to łatwa i
pogodna powieść o przeżyciach grupy dzie
ci spędzających wakacje w leśniczówce.
Prócz walorów czytelniczych powieść ma
też pewne walory poznawcze (przyroda
leśna) i wychowawcze, jest ładnie zilustro
wana przez M. Orłowską-Gabryś i spodoba
się dzieciom około 10—12-letnirn. Poziom
III, dział P.
Książkę WADIMA FROŁOWA Niepraw
dopodobnie bujne życie (Wwa 1981 „Iskry”,
zł 30) tłumaczyła z rosyjskiego Urszula
Gutowska. Jest to nieco schematyczna po
wieść z życia 13-latków z Leningradu, li
teracko gorsza od poprzedniej tego autora
(„Co i jak”, 1968 i 1974), ale o dość żywej
fabule. Poziom III, dział P.
Książka ANDRZEJA PEREPECZKI Dzi
ka Mrówka pod żaglami (Gdańsk 1981
Wyd. Mors., zł 30) to dalszy ciąg wydanej
w 1977 r. powieści pt. „Dzika Mrówka i
tam-tamy”, można ją jednak czytać także
nie znając pierwszego tomu. Bohater książ
ki, chłopiec Marek, kończy kurs żeglarski
i przeżywa morskie przygody w czasie rej
su jachtem, zwiedza porty, ratuje rozbit
ków. Książka zainteresuje głównie miłoś
ników żeglarstwa i marynistyki, czytelni
ków około 11—14-letnich. Poziom III,
■dział Prz.
Książka STANISŁAWA - ZAŁUSKIEGO
Klub nocnych marków (Gdańsk 1981 Wyd.
Mors., zł 22) to zbiorek 6 ciekawych, do
brze napisanych nowel psychologiczno-obyczajowych z życia współczesnych nasto
latków. Autor porusza różne problemy z
dziedziny stosunków międzyludzkich (przy
jaźń, sprawy rodzinne, pierwsza miłość,
konflikty z rodzicami itd.). Książka za
interesuje młodzież w wieku około 12—15
lat, poziom III, dział P.
Tłumaczona z angielskiego przez Lucynę
Gołębiowską książka MOLLY BURKET
Lisy, sowy i reszta (Wwa 1981 NK, zł 33)
ukazuje nastęne kłopoty i radości opieku
jącej się dzikimi, chorymi zwierzętami ro
dziny, znanej czytelnikom z wcześniej wy
danych książek „Lato borsuka” i „Lisia
trójka”. Dobre ilustracje Stanisława Roz
wadowskiego, akcja ciekawa, zwłaszcza dla
zainteresowanych życiem zwierząt, mło
dych czytelników w wieku od około 12 lat
i starszych. Poziom III—IV (można usta

wić w poziomie III, jak poprzednie)^
dział Z.
Interesujące nowe powieści otrzymuje
także młodzież starsza, od 14 lat.
Akcja powieści JANA ZIEMBY Tajem
nica biedaszybu (Katowice 1981, „Śląsk”,
zł 35) rozgrywa się w 1935 r. w Zagłębiu
Dąbrowskim, w środowisku górników i
bezrobotnych, a bohaterem jest syn gór
nika, 14-letni Kuba. Walory poznawcze
powieści, która ukazuje ówczesne stosun
ki społeczno-polityczne, dotrą do czytelni
ków dzięki wpleceniu ich w akcję, uroz
maiconą elementami sensacji (znalezienie
zwłok w biedaszybie, poszukiwanie spraw
ców morderstwa, o które podejrzany jest
niesłusznie ojciec Kuby). Poziom IV,
dział P.
Nowa powieść MAŁGORZATY MUSIE
ROWICZ Ida sierpniowa (Wwa 1981 NK,
zł 28) nawiązuje do paru poprzednich po
wieści tej autorki i jest ciągiem dalszym
„Kwiatu kalafiora”, bohaterką główną jed
nak nie jest Gaba, lecz jej młodsza siostra
Ida, która przeżywa różne zabawne pery
petie, spędzając samotnie wakacje w Po
znaniu, zbuntowawszy się przeciw rodzi
nie, siedzącej w moknących na deszczu na
miotach nad jeziorem. Jak zwykle w po
wieściach Musierowicz i w tej jest sporo
humoru i zaskakujących sytuacji. Warto
książkę kupić, mimo że edytorsko jest
nędzna, klejona. Poziom IV, dział P.
Nowa powieść JANINY ZAJĄCÓWNY
pt. Kiedyś przyjedziesz (Wwa 1981 MAW,
zł 22), obyczajowo-psychologiczna, chyba
najlepsza literacko z dotychczasowych tej
autorki, porusza różne trudne problemy
życia nastolatków. Liczne sprawy domowe
i koleżeńskie młodych bohaterów nasyca
ją fabułę obfitością wydarzeń, czyniąc
książkę interesującą lekturą dla młodzie
ży około 14—17-letniej. Poziom IV, dział P.
Autorkę słowacką, KLARĘ JARUNKOVĄ, znamy z jej świetnych literacko po
przednich powieści. Jej nowa powieść pt.
Ciche burze (Katowice 1981 „Śląsk”, zł 25)
pisana w formie pamiętnika 16-letniego
chłopca, także nie sprawia nam zawodu.
Akcja rozgrywa się współcześnie, w gó
rach w mieście Bystrzycy, fabuła obraca
się wokół aklimatyzacji w nowym środo
wisku, spraw sąsiednich, koleżeńskich, ro
dzinnych, bytowych. Mimo braku elemen
tów sensacji i niezwykłych przygód, książ
ka zainteresuje dziewczęta i chłopców od
około 14 lat. Poziom IV, dział P.
A oto nowości popularnonaukowe i nau
kowe, warte.udostępniania w bibliotekach
dla dzieci i młodzieży, w kolejności wg
symboli UKD:
— MARCELI KOSMAN Nowinki, spory
i zbory. Z dziejów polskiej reformacji
(Wwa 1981 WSiP, zł 16) — wydana z serii
Biblioteczka Historyczna książeczka po
dająca informacje na temat dziejów re
formacji religijnej w Polsce, poprzedzone
wstępnymi wiadomościami o roli religii i
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sytuacji Kościoła w Polsce od czasów Mie
szka I. Ilustracje. Klasyfikacja 2:943.8.
— ANDRZEJ WIELIŃSKI Maszyny budo
wlane (Wwa 1981 MAW, zł 29) — wiado
mości o współczesnych maszynach budo
wlanych oraz wskazówki dla majsterko
wiczów na temat budowy modeli tych m a
szyn. Seria „Zrób' to sam”. Klasyfikacja
689:621.
— STANISŁAW JANUSZEWSKI Rodo
wód polskich skrzydeł (Wwa 1981 MON,
zł 40) — skromnie wydana, ale wyczerpu
jąco opracowana historia polskiego lotnic
twa, od jego zarania (pierwszych prób z
balonami, ornitopterami itp.) do początków
XX wieku. Klasyfikacja 629.7(091)(438) al
bo 629.7:943.8.
— KRZYSZTOF WAGNER Budowa pla
stykowych modeli samolotów (Wwa 1981
IWZZ, zł 40) — szczegółowo opracowany
poradnik dla modelarzy, którzy kolekcjo
nują plastykowe modele kupowane w częś
ciach do klejenia. Prócz podstawowych
wskazówek na temat klejenia, zawiera ra 
dy na temat samodzielnego dorabiania
części, kalkomanii do oznaczeń itp., prze
chowywania gotowych modeli, prowadze
nia dokumentacji itd. Klasyfikacja 689:
629.7.
— WIESŁAW BĄCZKOWSKI Modele k ar
tonowe samolotów (Wwa 1981 WKiŁ, zł
20) — poradnik dla majsterkowiczów wy
konujących samodzielnie różne modele sa
molotów z kartonu i innych materiałów.
Klasyfikacja 689.629.7.
— ANDRZEJ STANKIEWICZ Dyskoteka
w stylu retro (Wwa 1981 NK, zł 55) —
przeznaczona specjalnie dla młodzieży, na

pisana świetnie, żywo i lekko, książka o
muzyce rozrywkowej, polskiej i obcej,
wszystkich jej rodzajach, o gwiazdach i
problemach związanych z tym tematem.
Wyczerpujące wiadomości oraz ilustracje,
staranne wydanie. Klasyfikacja 78.
— LECH PIJANOWSKI Skarbnica gier
(Wwa 1981 MAW, zł 295) — książka dro
ga, ale bardzo dobrze opracowana, poradnik-samouczek dla miłośników i dla or
ganizatorów gier towarzyskich, stołowych,
rozrywek umysłowych itp. Przedstawia
około 70 różnych gier i ich odmian, z do
kładnym omówieniem przepisów, przykła
dami rozgrywek, wzorami schematów,
„siatek” do gier itp. Klasyfikacja 793/794,
dział 791/794.
— MIROSŁAWA LITMANOWICZ Szachy.
Podręcznik dla młodzieży (Wwa 1981 MAW
zł 52) — jeszcze jeden samouczek dla przy
szłych młodych szachistów, uzupełniony
wiadomościami o historii szachów i sław
nych szachistach. Klasyfikacja 794, dział
791/794.
— APOLONIUSZ ZAWILSKI Grób Nie
znanego Żołnierza (Wwa 1981 NK, zł 45),
starannie wydana, bogato ilustrowana, po
pularnie opracowana książka historyczna,
w której początkowe i końcowe wiadomoś
ci o idei, budowie, dziejach i obecnym
stanie Grobu Nieznanego Żołnierza w War
szawie są klamrą spinającą opowieść o
polskich bitwach, na pobojowiskach któ
rych pozostali w zbiorowych mogiłach licz
ni bezimienni polegli, nieznani żołnierze.
Wadomości te obejmują okres od połowy
XVIII wieku do końca II wojny świato
wej. Klasyfikacja 943.8.

NAJLEPSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE
Czytelnikom i Autorom
składa Redakcja
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P ism o grunt
Słefan Starzyński —
człowiek, obywatel,
prezydent Warszawy
N ie w iem , kogo W arszaw a p rzek ln ie czy za
pomni,.
L ecz w se rc u długo jego zachow a jednego.
N ie gin ą bez p am ięci ta k ja k o n niezłom ni
Stani,e k ied y ś w W arszaw ie po m n ik S ta rz y ń 
skiego,
K tó ry w ie rn ie sto licy ja k n ik t in n y służył.
D um n ie ją ro zb u d o w ał — jeszcze du m n iej
zburzył.
(A n to n i S łonim ski, P opiół i w iatr)

Na ewentualne pytanie, dlaczego tym
razem zajmuję czytelników osobą Stefana
Starzyńskiego, odpowiadam cytatem z wy
wiadu, jakiego wybitny historyk, rektor
Uniwersytetu Warszawskiego prof. Henryk
Samsonowicz udzielił „Trybunie Ludu”;
P ra w d a o b ie k ty w n a w historii, — pow iada
P ro fe so r — je s t rzeczą n iesły c h an ie sk o m p li
k o w an ą, p odobnie zresz tą ja k w każdej nauce.
K ażde p o k o len ie m a p raw o , m a obow iązek p a
trz e n ia n a przeszłość przez p ry z m a t w łasn y ch
p o trzeb . Je śli te p o trzeb y są w spólne dla r z ą 
d zący ch i d la rząd zo n y ch , w te d y nie będzie
ty c h w szy stk ich p ro b lem ó w b ra k u z a u fa n ia do
tego co o ficjaln e. A w k ażd y m razi,e będzie to
w y stęp o w ało w o w iele m n iejszy m sto p n iu .

I jeszcze z dalszej części wypowiedzi:
B łęd y , ja k ie p o p ełn iliśm y — „ m y " — w se n 
sie b ard zo o g ó ln y m — nie ty lk o h isto ry c y , nie
ty lk o w ładze — ale m y P o lacy, d o prow adziły
do tego, że ta św iadom ość h isto ry c z n a je s t w
P olsce zjaw isk iem dość złożonym . Istn ie je p rz e 
de w szy stk ijn o lb rzy m ie zap o trzeb o w an ie na
w iedzę histOTyczną. N a sa m o o k reślen ie się nie
ty lk o w k a te g o ria c h d n ia d zisiejszego, ale i w
k a te g o ria c h przeszłości. To p oszukiw anie toż
sam o ści je s t dzisiaj ta k p rzem o żn y m p ra g n ie 
niem , że h isto ria s ta je się p o trz e b n a ja k Chleb
codzienny.

Starając się określić swoje miejsce w
wydarzeniach bieżących i przewidywanych
poszukujemy zarówno odpowiedników w
układach historycznych, jak i właściwych
wzorców osobowych. Sądzę, że bliższe po
znanie osobowości i postawy życiowej Ste
fana Starzyńskiego, prezydenta Warszawy
w latach 1934—1939, współorganizatora
obrony miasta i duchowego przywódcy

mieszkańców stolicy w pamiętnym wrześ
niu 1939, ofiary brutalnego hitlerowskie
go terroru — stanowi jeden z wymowniej
szych przykładów życia godnego, nacecho
wanego twórczym zapałem, wytrwałością
w realizowaniu podjętych zamierzeń, a na
de wszystko wysoko rozwiniętym poczu
ciem interesu społecznego i głębokim pa
triotyzmem. O bohaterskim prezydencie
Warszawy mówi się zwykle przy okazji
rocznicy wojny, jest wszakże smutnym
faktem, że dla udokumentowania i upa
miętnienia jego działalności zrobiono nie
wiele, głównie z tzw. „przyczyn obiektyw
nych”. Film z 1978 r. Gdziekolwiek jesteè,
■panie prezydencie, zrealizowany przez
Andrzeja Trzos-Rastawieckiego, z Tadeu
szem Łomnickim w roli głównej, nie dał
niestety prawdziwego portretu psycholo
gicznego głównego bohatera. Rzetelną pró
bą szerszego spojrzenia na działalność Sta
rzyńskiego w różnych okresach jego ży
cia jest książka Mariana Marka Drozdow
skiego Stejan Starzyński prezydent War
szawy (PIW 1976), a zwłaszcza jej drugie,
poprawione i znacznie rozszerzone wyda
nie z 1980 r. Do publikacji tej odsyłam
wszystkich zainteresowanych, tutaj sygna
lizując tylko temat.
Szkic do życiorysu
Stefan, najmłodszy — po Romanie i Mie
czysławie — syn Alfonsa i Jadwigi Sta
rzyńskich, urodził się 19 sierpnia 1893 r.
na warszawskim Powiślu. Jak zauważa
M.M. Drozdowski:
D zieciństw o spędzone nad W isłą pozostaw iło
trw a ły ślad w osobow ości S tarzy ń sk ieg o . W la 
ta c h sw ej p re z y d e n tu ry będzie lan so w ał hasło
,,fro n te m do W isły” przez budow ę W isłostrad,
n ad w iślań sk iej s k a rp y i u p o rząd k o w an ie te r e 
nów P ow iśla.

Ojciec przyszłego prezydenta Warszawy,
skromny urzędnik, przeniósł się wkrótce
(powodem były zaburzenia słuchu i mo
wy) do Łowicza, gdzie prowadził nieduży
zakład rzemieślniczy specjalizując się w
robotach stolarsko-tokarskich. Zmarł w
1917 r., kiedy wszyscy trzej synowie —
wraz z innymi oficerami Legionów Pol
skich — byli internowani przez Niemców
w Beniaminowie pod Warszawą. Matka,
nauczycielka z zawodu, po strajku szkol
nym 1905 r. prowadziła w Łowiczu pry
watne przedszkole, później nauczała w Ło
dzi i w Warszawie, gdzie zmarła w 1932 r.
W domu rodzinnym panowała głęboko
patriotyczna atmosfera, płynąca z żywej
rodzinnej tradycji: dziadek Stefana brał
ùdzial w powstaniu listopadowym, jego
wuj zginął w powstaniu 1863 r. Nic dziw
nego, że kiedy w styczniu 1905 r. w real
nej szkole rosyjskiej Łowicza rozpoczął
się strajk, wszyscy trzej bracia Starzyńscy
zostali jego uczestnikami. W dwa lata póź
niej, w związku z bojkotem rosyjskiej
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szkoły, rodzice wysłali Stefana do prywat
nego Gimnazjum Emiliana Konopczyńskie
go w Warszawie. Tutaj zyskał sobie szyb
ko sympatię i uznanie kolegów, stając się
zarazem obiektem represji ze strony władz
rosyjskich. Starzyński zaangażował się bo
wiem z miejsca w pracę niepodległościową,
za co był trzykrotnie aresztowany. W
1910 r. jako uczeń VII klasy skazany został
na miesiąc uwięzienia w Cytadeli. Po od
byciu kary musiał przenieść się do Gim
nazjum M. Kreczmara; w rok później roz
począł naukę na Wyższych Studiach Han
dlowych im. Zielińskiego (późniejszej
WSH, SGH, obecnie SGPiS), które ukoń
czył w 1914 r. nie zaprzestając nielegalnej
działalności, podobnie jak obydwaj bracia
— jeden w Krakowie, drugi we Lwowie.
Towarzysz Starzyńskiego z tamtego okre
su, Jan Kruszewski, tak go wspomina:
Od la t n ajm ło d szy ch los b y n a jm n ie j nie ho 
łu b ił S te fa n a S tarzy ń sk ieg o . (...) C hłopcy od
p ierw szy ch ju ż la t g im n a z ja ln y c h
[m owa o
b ra c ia c h S tefan a] aż do u k o ń czen ia w yższych
stu d ió w u trz y m y w a li się sam i, i to w głów nej
m ierze z tzw. k o re k , tj. k o re p e ty c ji. Ze S te 
fan em zbliżyłem si,ę, sp o tk a w szy go w ta k ie j
w łaśn ie ro li jak o p re c e p to ra m ło d ziu tk iej p en 
sjo n a rk i p a n n y M arii (...). P o znałem go je d n a k
w cześniej n a z e b ran iu w lo k alu k o n sp ira c y j
nym . (...) T u p rzy ch o d ził w sw ej nieodłącznej,
zim ą i ła te m , p elery n ie, w y ta rte j czapczynie i,
tak im że m u n d u rk u . Z ab ierał głos rzadko, ałe
rzeczow o. T acy p ro m o to rzy sp o tk a ń , ja k T a
deusz M iciński, pro f. T adeusz M assonius i N o r
b e r t B a rlick i, odnosili się do sw ego m ło d ziu tk ie
go to w arzy sza z całym szacu nkiem .

A teraz już w wielkim skrócie najważ
niejsze fakty i daty z dalszych etapów ży
cia Stefana Starzyńskiego. W 1912 r. wstą
pił ro Związku Strzeleckiego; na początku
pierwszej wojny światowej, aby uniknąć
przymusowej służby w wojsku rosyjskim,
wyjechał do Łodzi, gdzie rozpoczął służbę
w Legionach Polskich. Nawiązał współpra
cę z Polską Organizacją Narodową, anga
żując się w działalność organizacyjną i
werbunkową do Legionów. Wkrótce został
przeniesiony do ekspozytury tej organizac
ji w Krakowie. W latach wojny walczył w
5 pułku piechoty I Brygady. W 1917 r. zo
stał internowany w obozie w Beniamino
wie, skąd wyszedł w roku następnym. Na
przełomie 1918/1919 r. — już w wolnej
Polsce — ukończył specjalny kurs dla ofi
cerów sztabowych, jednak na własną proś
bę został przeniesiony na front. W woj
sku pozostawał do 1921 r., kończąc służbę
w randze kapitana. Za odwagę, ofiarność
i sumienność był dwukrotnie odznaczony
Krzyżem Walecznych.
Stefan Starzyński, liczący sobie wów
czas 28 lat, wyniósł z lat pracy konspira
cyjnej i okresu służby wojskowej samo
dyscyplinę, umiejętność podejmowania i
realizowania decyzji, kierowania zespoła
mi ludzkimi, współżycia ze zbiorowością.
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Wyniósł też kapitał licznych związków
przyjacielskich z ludźmi, którzy będą mu
towarzyszyć i pomagać w późniejszej pra
cy. Zaskarbił sobie życzliwość i zaufanie
Józefa Piłsudskiego, któremu do końca
był bezwzględnie oddany.
Julian Kulski, późniejszy wiceprezydent
Warszawy, tak pisał o Starzyńskim z tam 
tego okresu:
G dybym m iał sc h a ra k te ry z o w a ć w ow ym
czasie osobę zbliżającego się dopiero do tr z y 
dziestki S te fa n a S tarzy ń sk ieg o , m ógłbym po
w iedzieć, że wi,dzę w nim o fiarn eg o i zdyscy
plinow anego działacza ru c h u niepodległościo
wego, sam odzielnego i pow ażnie m yślącego czło
w ieka o z a d a tk a c h na w y b itn eg o obyw atela.
W ykazyw ał on duże i szerokie zain tereso w an ia,
,,p a ra ł się ” ju ż p u b lic y sty k ą , m iał sporo sw a
dy w w y p o w iad an iu poglądów i n iezach w ian ą
w iarę w e w łasne p rzek o n an ia.

Takiemu to człowiekowi powierzono
funkcję sekretarza generalnego polskiej
Komisji Specjalnej, powołanej dla rewindy
kacji mienia kulturalnego z terenu Rosji
(chodziło m.in. o zbiory bibliotek warszaw
skich, urządzenia wnętrz Zamku Królew
skiego w Warszawie, o arrasy wawelskie).
Pracował w Komisji do 1924 r., kiedy to
wrócił do Warszawy i pełnił tu kolejno
różne odpowiedzialne funkcje w instytuc
jach państwowych (m.in. 1929—1932 wice
minister w Ministerstwie Skarbu, 1932—
—1934 wiceprezes Banku Gospodarstwa
Krajowego); w 1930 r. został wybrany pos
łem do Sejmu RP, w rok później objął
wykłady w Wyższej Szkole Handlowej.
Wybitne zdolności organizacyjne spra
wiły, źe w 1933 r. powierzono mu funkcję
generalnego komisarza Pożyczki Narodo
wej. Akcję tę przeprowadził tak sprawnie,
że pożyczka znacznie przekroczyła sumę
ogłoszoną przez rząd. Mimo rozlicznych
obowiązków zawodowych i społecznych
zajmował się publicystyką ekonomiczną,
prowadził zlecone wykłady w WSH, uczest
niczył we władzach wielu państwowych
przedsiębiorstw, utrzymywał kontakty z
instytucjami naukowymi stolicy (był m.in.
wiceprezesem Towarzystwa Ekonomistów
i Statystyków, członkiem Instytutu Gospo
darstwa Społecznego oraz Towarzystwa
Miłośników Historii). W dniu 2 sierpnia
1934 r. objął na podstawie uchwały Rady
Ministrów funkcję komisarycznego tym
czasowego prezydenta Warszawy. Miał
wówczas 41 lat.
Poprzedzająca to wydarzenie działalność
Starzyńskiego jak i jego osoba były przez
współczesnych mu polityków i działaczy
różnych stronnictw oceniane tak różnie,
jak różne reprezentowali poglądy na dro
gi rozwoju państwa. Marian M. Drozdow
ski zajmując w cytowanej na wstępie
książce pozycję obiektywnego referenta
bezspornych faktów, pisze:
D roga S te fa n a S tarzy ń sk ieg o do p re z y d e n 
tu r y w m .st. W arszaw ie o d zw ierciedla typow ą

k a rie rę w ielu id eow ych działaczy ru c h u n ie 
podległościow ego, k tó rz y w m łodości zafascyno w an .i’b y li p ro g ram em P P S , głów nie z p o b u 
d ek n aro d o w o -p a trio ty czn y ch , a nie społeczno -k laso w y ch . (...) W śród cech c h a ra k te ru po
sia d ał o n p asję bardzo do.kładnego w n ik a n ia w
te m a ty k ę każd ej sp raw y , k tó rą się zajm ow ał.
L u b ił by ć p o p u larn y , nie znosij p u stk i w okół
sieb ie, b y ł e m a n acją e n erg ii i in icjaty w y . (...)
Nie znosił r u ty n y b iu ro k ra ty c z n e j, cenił no 
w ato rstw o i am b icję d ziałan ia, dlatego m iał
w ielu p rzeciw n ik ó w i w rogów , k tó rz y zw alcza
li go p rzy pom ocy p lo tek , do.nosów i k am p an ii
p u b licy sty cz n ej.

Po pierwszej kadencji rządów prezy
denckich obejmującej lata 1934—1937, Sta
rzyński mimo stale wzrastającej popular
ności nie zdołał (z racji ścierania się od
miennych stanowisk politycznych) uzyskać
bezwzględnej większości w wolnych wy
borach na prezydenta Warszawy. .Sprawo
wał więc nadal funkcję prezydenta komi
sarycznego w nowej Radzie Miejskiej wy
branej 18 grudnia 1938 r. Od wiosny roku
następnego w życiu Warszawy coraz licz
niejsze stawały się symptomy nadciągają
cej wojny. Wczesnym latem prezydent
Starzyński rozpoczął przygotowania do za
bezpieczenia i obrony miasta. Z chwilą
wybuchu wojny w odczuciu wszystkich
mieszkańców stolicy stał się, według opi
nii Juliana Kulskiego, „niekwestionowa
nym przywódcą sił społecznych skupio
nych w obronie stolicy, sięgającym wpły
wem swym poza bezpośredni teren bitwy
warszawskiej”. Przebywał niemal stale na
Ratuszu, urzędując w wojskowym mundu
rze, na znak, że choć w rezerwie — trwa
na posterunku.
W dniu 8 września został mianowany
komisarzem cywilnym przy Dowództwie
Obrony Warszawy, co oznaczało zwierz
chnictwo nad wszystkimi władzami cywil
nymi w mieście. Po kapitulacji i wkrocze
niu w dniu 2 października pierwszych od
działów niemieckich do stolicy, prezydent
okupowanej Warszawy pozostał na stano
wisku starając się organizować życie mia
sta. Równocześnie budował podstawy ru
chu oporu: zaopatrzył pierwszych działa
czy podziemia w fikcyjne legitymacje, od
dał do ich dyspozycji miejski samochód,
uczestniczył w ustalaniu dróg porozumie
nia z Zachodem.
W odpowiedzi na ostrzeżenie o grożącym
mu aresztowaniu miał oświadczyć: „Wiem
co mnie czeka, ale pozostanę na posterun
ku”. Groźba niezadługo stałą się faktem.
Prezydent Starzyński został aresztowany
przez Gestapo 26 października 1939 r. Po
przesłuchaniu w Alei Szucha przebywał
krótko w więzieniu przy ul. Rakowieckiej,
a następnie na Pawiaku, skąd został wy- .
wieziony w ostatniej dekadzie grudnia (w
różnych relacjach podawane są daty 23,
24 lub 26 XII). O jego ostatnich chwilach
istnieje szereg sprzecznych wersji. Praw 

da nie jest znana do dziś. Symboliczny
grób znajduje się na warszawskich Po
wązkach.
Trwałe wartości
Warszawa nigdy nie była miastem łat
wym do kierowania. Stefan Starzyński,
mimo usilnych starań i rosnącego z roku
na rok autorytetu, pozostał od początku do
końca prezydentem mianowanym. Miano
wany znaczy mniej więcej tyle co narzu
cony. Trzeba wielkiej siły charakteru i rze
czywiście akceptowanych przez ogół wy
ników pracy, aby to co narzucone ludzie
zaczęli odczuwać jako własne. Starzyński
osiągnął to, choć wedle biografów i histo
ryków okresu nie był ani wybitnym poli
tykiem gospodarczym, ani człowiekiem
specjalnie łatwym we współpracy. Miał
natomiast żelazny charakter — ambicję,
pracowitość, pasję pracy i niezłomną wy
trwałość. Od młodości żył ideałem Polski
wolnej, silnej, dobrze rządzonej. Na każ
dym z zajmowanych stanowisk starał się
realizować ten ideał na miarę wszystkich
swoich sił i umiejętności. Z chwilą gdy
wziął w ręce rząd Warszawy, poczuł się jej
gospodarzem, po gospodarska • odpowie
dzialnym za powierzony swojej pieczy
dobytek.
Warszawa lat trzydziestych była mia
stem ogromnych zaniedbań komunalnych
i nierówności socjalnych. Bezrobocie, brak
mieszkań, zła komunikacja, zastój w inwe
stycjach — to tylko niektóre z dotkliwych
bolączek. W takich to warunkach Starzyń
ski nie zawahał się wystąpić z wizją War
szawy, która dorówna nowoczesnym stoli
com europejskim. Łamiąc kolejne przesz
kody mobilizował społeczeństwo do wspól
nego realizowania tej wizji. Powodzeniem
uwieńczone zostały wysiłki uzyskania
funduszów na cele inwestycyjne, dzięki
czemu stopniowo zaczęło się zmniejszać
bezrobocie. Bogate instytucje i organizacje
podjęły myśl prezydenta uruchamiania
własnymi siłami różnych miejskich przed
siębiorstw. Przynosiła dobre skutki walka
z biurokracją. Powstawał społeczny front
budowania „Warszawy jutra”. Starzyński
w przelicznych wystąpieniach apelował do
ludzi o aktywność, o pomoc w usuwaniu
codziennych trudności. Oto krótkie frag
menty dwóch tylko jego wystąpień. W
1934 r. na zebraniu powstałego z jego ini
cjatywy Związku Propagandy Turystycz
nej m.st. Warszawy zwracał się do miesz
kańców stolicy w tych słowach:
B ądźcie u p rz e jm i i uczcie in n y ch u p rz e j
m ości. Z życzliw ością odnoście się do każdego
tu ry s ty , aby w y jech ał z W arszaw y oczarow any
m iastem i jego m ieszkańcam i. D bajcie o czys
tość u lic i ogrodów . N iech okna i, balko.ny w a 
sze zdobią k w iaty , ta k ja k się to w idzi gdzie
indziej. N ie żądam y od W as pom ocy fin an so we1, lecz m oralnego p o p arcia.
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Na początku następnego roku, podczas
konferencji nà temat budżetu miasta,
argumentował:
N ie spc^ób je s t w iecznie poddaw ać się sueestio m k ry zy su . To n iep raw d a, że dziś nic nie
n in ż n ą uczy n ić. Te .su g e stie z a b ija ją w szelką
en erg ię i in icjaty w ę. (...) cftcę p rzebić -nowe
ulice,- u p o rząd k o w ać jezd n ię.' (...) D la um ożliw ie, * n ia m iastu rea liz a c ji ty c h zam ferzęń- chw ytarft
Sie ta k n iep o p u la rn y cl) śro d k ów , ja k obniżka
■ nłac, p o d a tk i łtp ., '

t

Stosował metodę gry w otwarte karty
—■nie ukrywając konieczności ograniczeń
■i wyrzeczeń ^pokazywał ich perspektywicz* ny cel i terminy realizacji. Doceniając ro
lę inteligencji ^twórczej ząbiegał o współ
pracę środowisk intelektualnych — litera
tów, plastyków, architektów, którzy wspie
rali -jgor coraz liczniej i chętniej. Przy ich
współudziale, wizja europeizacji Warsza
wy ukonkretniła się w kilku głównych
punktach: .<
— modernizacja arterii wlotowych i bu
dowa wielkich artęrii przelotowych przez
miasto,
— ścisłe powiązanie miasta z Wisłą
przez budowę nowych mostów, bulwarów
nadwiślańskich itp.,
— restaurowanie.. budowli zabytkowych,
— powiązanie, przez lepszą komunikację
i inne inwestycje kómunalne, przedmieść
stoicy z jej centrum,
— szybka sozbudową urządzeń kultu. ralno-rekreacyjnych.
Za pierwszej kadencji Starzyńskiego naRatuszu wybudowano w Warszawie dzie
siątki kilometrów sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, wybrukowano ponad mi
lion kilometrów kwadratowych jezdni, na
stąpił rozwój sieci gazowej i elektrycznej,
powstały nowe parki i zieleńce, urucho
miono dodatkowe linie autobusowe i tram 
wajowe etc. Warszawa z roku na rok sta
wała się miastem dogodniejszym do ży,cia i stale piękniejącym; Podsumowaniem
jeśli nie powszechnej, to z pewnością bar
dzo szerokiej opinii o działalności prezy
denta jest wyjątek z opublikowanego w
r. 1938 w „Gazecie Polskiej” artykułu
Jana Lechonia:

*

Je ste m zd an ia — pisał — że p re z y d e n t S ta 
rzy ń sk i Jest od d aw n a pierw szym . Jednym z
n iew ielu , p raw d ziw y m m ecen asem sz tu k i pols
k iej w ren esan so w y m ‘ ro zu m ien iu tego słow a,
że n ie ty lk o m a te n in s ty n k t i w yższe pojęcie,
ab y d la p ięk n a i sła w y stolicy, używ ać p ra w 
dziw ej sz tu k i, a n ie g ra fo m a ń stw a i p a c y k a rstw a — ale poza ty m p ra c ą sw oją. Jej ciepłem ,
JeJ ro zm ach em , JeJ w ielk im oddechem stw a 
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rza k lim a t zdolny u sk rzy d lić słowjo lub ze
stro ić now e budow nicze h arm o n ie. (...) K tóż
z p rz y ja c ió ł czy w rogów p re z y d e n ta S ta rz y ń 
skiego m oże m u odm ów ić nazw y praw dziw ego
odnow iciela W arszaw y, drugiego D ek erta, p o l
skiego H au ssm an n ą, któ ż nie w idzi w> nim je d 
nego z ty c h ludzi naszej w spółczesności, k tó 
ry c h p ięk n a tw ó rcza p ra c a m u si zw yciężyć w
k o ńcu' n a w e t po lity k ę, -iyjącą k łam stw e m i n ie ■z.praw iedliw ością.
"

Choć może się to- wydać zaskakujące, na
tym w zasadzie kończę, zarówno z tej ra
cji, że wojenno-okupacyjny rozdział życia
Stefana Starzyńskiego jest -najlepiej 'żn^ny, jak i z tej, że jego patriotyczny hero
izm stanowiący logiczną konsekwencję ca
łej życiowej drogi może być uznany àa
cechę w dziejowych momentach wspólną
wielu Polakom. Heroizm walki z wrogiem
jest nam bliższy od heroizmu borykania
się z bieżącym dniem i kształtowania co
dzienności na miarę wielkich marzeń.
Który z tych heroizmów jest trudniejszy,
nie podejmuję się oceniać. Stefan Starzyń
ski ucieleśnił obydwa. O jednym i drugim
przetrwąła chlubna pamięć, wszakże lata
żmudnej pracy w czasach pókoju owoco
wały coraz bogaciej z roku na rok, ętwle»-rając przed setkami tysięcy ludzi perspek
tywy lepszego, pełniejszego życia.
Stefan Starzyński, jeden ze zwyczajnych
.ludzi, którzy siłą woli i charâkteïu w y ^ i
się ponad zwyczajność, jest po dziś dzień
postacią pasjonującą .nie tylko historyków
i publicystów, - ale wszystkie . generacje /
współczesnych Polaków. Niëch to przelot
ne z nim spotkanie zamkną słowa z Pieś
ni o Stefanie Starzyńskim pióra Japa Le
chonia:
To on te dom y w znosił, co p a d ają w gruzy.
P osągi ro ztrza sk an e 1 — k tó ż by Je zliczył?
Te ulicë w pło m ien iach — to o'ń Je w ytyczył.
I on, gdy m iasto było pochodnią czerw oną.
P o w ied ział; „N ie u stą p ię . N iech te dom y płoną, •
N iech dum ne m oje dzieła na p ro ch się rozpękną! .
I ćóż, że z m arzeń m oich w szy stk ich rośnie
cm entarz?
Ale ty , co tu przyjdziesz kiedyś, zapam iętasz, ;
’■
2 e Jest coś piękniejszego niźli m u ró w p ię k n o ” .
A ty co? M yślisz pew no, że to dziejów k r a te r
W ciąż tę sam ą w y rzu ca ro m an ty czn ą law ę
,
I że tó Jeszcze Jed en szalony b o h a te r
N ieo p atrzn ą, u łań sk ą o p ę ta ł W arszaw ę.
I to b ie Jeszcze ciągle m arzy się o cudzie
I o ow ych n ad lu d ziach , co się b iją chrobrze.
C udów chcesz? P om yśl ty lk o , że są zw ykli
ludzie.
J a k on, co zaw sze w szystko chcą w y p ełn ić
dobrze.

abe

WIERSZE O KSIĄŻKACH
SERGIUSZ JARMUŁOW
Książki dawne i przyszłe
(frag m en t)

Książki są tak skonstruowane
•**'
2e rozmnażają się przez c z y t a n i e •* Jeśli powstały, nikt już nie zdoła .Groźbą, _wykrętem ich odwołać
To, o czyni ludzie raz pomyśleli
O czym raz sobie powiedzieli
Czując, że tęcza jest w ich słowach .
To już na zawsze w ludziach zostanie
W rpózgi głęboko wtatuowane ' '
Niczym dziedziczna jakaś choroba.
Nie bądź bezpieczny — ostrzegał Poeta
Tych co tymcżasem drżąc w jaskiniach
cieni
Sądzą, nie wiedząc że już osądzeni
.W książkach o których deszcz pada, pies
.»?•
szczęka
przekład J.W.
’J -
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„
“
‘
tia ö /ic ja ln ie Opowie się za ja k ą ś d y sk ry ra jn a ę ją b ib lio tę k albo za ich k asow aniem . D latego
, o m a w ia n e j,n o tk i n ie trz e b a aż t a k 'b r a é sobie dó se rca . Nie najw ażn iejszy je s t.s a m f a k t p o ja^ » ^ w i e n i a -się
U ę h w a l e 'Z j a z d u P Z P R w zm ian k i, o b ib lio tek ach , ni^e n ajw a ż n ie jsz a Jest za-*'*»^
■sądSość p o ja w ie n ia się ta k ic h a nie in n y c h sfó rm u ło w d ń itp . W ażne,-cÿy za u stę p em 2 ź p u n k tu
6 ’•rozdf.iału VII k r y ją się ja k ie ś (ew en tu aln ie ..jakie) zam iary , czy .w zm ianka p o jaw iła się ,,z ■
'
ro z d zieln ik a” , d lateg o , żę w y p ad ało wspomnlOć.-;o hiWyiOtekach, czy st^ją-Z a rtią-^Jakieś (ew entu^
a ln ie ja k ie ) p rzem y ślen ia ltd .
-,
fJ.W .j
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OSTATNIA

STRONA
*

N lE

sto w arzyszo na

L is ty o u c h w a le
w rozd ziale VII p u n k t 6 u stę p 2 U chw ały IX N adzw yczajnego Z jazdu P olskiej Z jednoczonej
P a r tii R o b o tn iczej m ożna p rz e c z y ta ć zdani,e o b ib lio te k a c h : U trzy m a n ie i ro zw ó j sieci biblio
te c z n e j, za p e w n ien ie je j ka d r i k s ią że k je s t je d n y m z w a żn ych zadań rządu.
O trzy m aliśm y p aczk ę listó w z ró ż n y m i u w ag am i n a te m a t zacy to w an eg o zdania. F a k t te n
je s t z a sk a k u ją c y z dw u w zględów . O kazuje się, że ludzie nie ty lk o c z y tu ją P rogram ro zw o ju ...,
ale n a w e t w ied zą o istn ie n iu ,,O sta tn ie j S tro n y ” .
W śród n aszy ch k o re sp o n d e n tó w p rzew ażają opinie, że U chw ala IX Z ja zd u sp raw ę b ib lio 
te k ,,o d fa jk o w u je ” , że n o ta tk a je s t enig m aty czn a, n ie a d e k w a tn a do ro li b ib lio te k w życiu k u ltu 
ra ln y m k r a ju itp . J e d n a z anon im o w y ch k o re sp o n d e n te k p o tę p ia lakoniczność w sp o m n ian ej
n o ta tk i, po czym sn u je re fle k s je b a rd z ie j ogólne. U bolew a, że stu d ią biblio tek o zn aw cze nie
cieszą się ta k im w zięciem ja k np. m ed y cy n a. Długo błą ka ła m się po ko ry ta rza c h n a szej u c ze l
ni — pisze — szu k a ła m lu d zi o b u rzo n y c h i'p r z e r a ż o n y c h fa k te m n ied o sta n ia się n a b ib lio tek o 
zn aw stw o , ch cialan t zo b a czyć, c z y ogłosili s tr a jk głodow y, c z y te ż o g ra n ic zyli się do o k u p o w a
n ia b u d y n k u . M uszę stw ie rd zić, że nie udało m i się ta k ic h lu d zi znaleźć. S p o tk a ła m je d y n ie
d zie w czyn ą , k tó r a nie d o stała się n a stu d ia z pow odu w y ją tk o w e j odporności n a w iedzę. P ró 
b o w ałam zasu g ero w ać j e j m ożliw ość z a m an ifesto w a n ia p ro te s tu przeciiuko decy zji ko7nisji
eg z a m in a c y jn e j, ale nie b ardzo w iedziała, o co chodzi. P ow iedziała: ,,m oże to i le p ie j, że nie
z d a ła m ” i o d d aliła się w k ie ru n k u po b lisk iej k o le jk i po m u sz ta rd ę.
Z o d m ien n ą o cen ą u stę p u 2 z p u n k tu 6 ro zd ziału VII U chw ały I X Z ja zd u w y s tą p ił Tom asz
Ja rm u ła , k tó r y zw ró cił u w agę n a fa k t, że w iele środow isk zaw odow ych n ie dośw iadczyło t a 
ki,ego w y ró żn ien ia ja k b ib lio te k a rz e . K o resp o n d en t p odał listę zaw odów , ó k tó ry c h P ro g ram
IX Z ja zd u b ezp o śred n io n ie w spom ina. N ie ro zu m ie m — kończy sw ój list p a n J a rm u ła — d la 
czego sy tu a c ja cz y te ln ic tw a i k siążk i w P olsce ta k n ie k tó ry c h ludzi niepokoi. J a je s te m sp o 
k o jn y — przecież Z jazd u ch w alił ro zw ó j b ib lio tek .
Nie w szy stk ich k o re sp o n d e n tó w cech u je p o dobny optym izm . P io tr Z ab ad ała je s t b ard ziej
sc ep ty czn y . P isze m .in. — S ło rm u ło w a n ie: „ u trzy m a n ie i ro zw ó j sieci b ib lio teczn ej” b rzm i m a
ło p rz e ko n yw a ją co . Jeżeli są k ło p o ty z u tr z y m a n ie m d o tych cza so w ej sieci b ib lio teczn ej,
jeżeli sieć b ib lio teczn a je s t zagrożona do tego sto p n ia , że je j u tr z y m a n ie m u si stać się jed n y m
z w ażnych zad ań rząd u , to sk ą d w ziął się tę n „ ro z w ó j” ? Albo „ u trz y m a n ie ” , albo „ ro z w ó j” .
Jeżeli „ u trz y m a n ie ” b ęd ziem y nazyw ać ,,ro zw o jem ” , to znów daleko nie zajedziem y...
W y d aje się, że P io tr Z ab ad ała, choć m a tro c h ę ra c ji, je s t ch y b a z b y t k a te g o ry c z n y . W- •
sw oich ro zw ażan iach n ie w z ią ł pod uw agę w ażnej k w estii. Ż adna u ch w ała p ro g ra m o w a -z z a 
łożenia, z tzw . sw o jej isto ty , n ie m oże nie p rzew id y w ać rozw oju. U chw ały p ro g ram o w e m uszą
zak ład ać, że n a s tą p i ro zv 'ô j, m uszą te n rozw ój obiecyw ać, choćby by ła to w izja bard zo m g lista
i b ard zo odległa. T ru d n o sobie w y o b razić p ro g ra m ja k ie jk o lw ie k w m iarę cyw ilizow anej p a rtii,
k tó r y głosiłby, że n ic się nie da zrobić, że będzie eoiraz goirzej, że w łaściw ie w szyscy pow inni
się pow iesić. P arti,a m oże p rzew id y w ać o b iek ty w n e tru d n o śc i, d o raźn e k ło p o ty , tym czasow ą
sta g n a c ję itp ., ale nie m oże n ie stw a rz a ć w izji lep szy ch czasów . P od ty m w zględem niecna,-,
leży oczekiw ać żad n y ch n iesp o d zian ek .
' P o d o b n ie je s t z ro zw o jem b ib lio tek . Z apow iedź d ziałań z m ierzający ch do rozw inięcia sieci
b ib lio teczn ej b rzm i gorzej n iż b an ał. W E u ro p ie u sc h y łk u XX w iek u konieczność rozw oju
sieci b ib lio teczn ej je s t b ard ziej o czy w ista niż pogląd, że po zim ie n a s tę p u je w iosna. N ik t (w
e w e n tu a ln y c h ro zm y ślan iach na te m a t p rzeb ieg u IX Z jazdu) nie p rzy p u szczał ch y b a, że P a r (c.d. n a str. 307)

