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UKAZUJE SIĘ OD ROKU 1949
Lucjan Biliński

Podstawy prawne i organizacyjne
bibliotek samorządowych
Od roku 1945 biblioteki publiczne podlegały różnym zmianom organizacyjnym
i strukturalnym. Głównym motorem tych zmian były przekształcenia w administ
racji terenowej. Tworzenie gromad, później gmin, likwidacja powiatów, tworzenie
nowych województw — wszystko to miało duży wpływ na kształtowanie sieci
bibliotek publicznych, a także na ich działalność merytoryczną.
Największym wstrząsem było niewąt
pliwie utracenie po r. 1975 ogniwa powia
towego w sieci bibliotek publicznych. Bib
lioteki powiatowe były bowiem głównymi
ośrodkami gromadzenia i opracowania
zbiorów, sprawowały opiekę metodyczną
i merytoryczną nad podległymi im placów
kami. Funkcje te przejęły po r. 1975 woje
wódzkie biblioteki publiczne lub biblioteki
rejonowe względnie oddziałowe.
Ta rozmaitość rozwiązań organizacyj
nych wynikała z różnych przyczyn, m.in.
z chęci ocalenia dorobku, doświadczeń,
a także warsztatu pracy dawnych bibliotek
publicznych stopnia powiatowego. Prze
kształcenia organizacyjne i merytoryczne
odbywały się jednak przy zachowaniu sta
tusu biblioteki publicznej jako placówki
państwowej.

własnym gminy k Znalazło to wyraz w na
stępującym zapisie tej ustawy:
Art. 7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
9) kultury, w tym bibliotek komunalnych
i innych placówek upowszechniania kultury.

Zasadniczą zmianę statusu
biblioteki publicznej

Powinności samorządów wobec biblio
tek zostały bliżej określone w ustawie z dnia
17 maja 1990 r. o podziale zadań i kom
petencji określonych w ustawach szczegól
nych pomiędzy organy gminy a organy
administracji rządowej oraz o zmianie nie
których ustaw 2. Ustawa ta (pkt 11) przeno
si z ustawy o bibliotekach na samorządy
następujące uprawnienia i obowiązki wobec
bibliotek:
a) tworzenie,
łączenie,
przekształcanie
i znoszenie bibliotek,
b) nadawanie statutów bibliotekom,
c) zapewnienie bibliotekom odpowiednich

wprowadziła ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym, która stano
wi, że prowadzenie biblioteki jest zadaniem

* „Dziennik Ustaw” 1990 nr 16, poz. 95.
„Dziennik Ustaw” 1990 nr 34 poz. 198 i nr 43
poz. 253.

warunków działania i rozwoju, a w szcze
gólności dostarczanie lokalu z odpowie
dnim wyposażeniem, środków finanso
wych na prowadzenie bibliotek, w tym
na zakup materiałów bibliotecznych, do
skonalenie pracowników oraz pomoc
metodyczną i bibliograficzną,
d) zakładanie i utrzymywanie bibliotek pu
blicznych oraz zapewnianie im odpowie
dnich warunków działania i rozwoju,
e) nadzorowanie bibliotek publicznych.
Tak więc najważniejsze funkcje sprawo
wane wobec bibliotek przez administrację
państwową przekazane zostały samorzą
dom terytorialnym. W tym miejscu nasuwa
się pytanie; jakie w tej zmienionej sytuacji
formalno-prawnej obowiązki w stosunku
do bibliotek ma spełniać Ministerstwo Kul
tury i Sztuki? Przed odpowiedzią na to
pytanie podkreślić należy, że samorząd od
dzielony od administracji rządowej ozna
cza, iż są to względem siebie czynniki kom
plementarne, niekonkurencyjne, a ich funk
cje i zadania mają się wzajemnie uzupełniać.
Taki właśnie cel przyświeca w prawnym
określeniu obowiązków ministra kultury
i sztuki oraz samorządów w stosunku do
instytucji kultury, a w tym bibliotek.
Obowiązki i uprawnienia ministra kultury
i sztuki wobec instytucji kultury sformułowa
ne zostały w ustawie z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia
łalności kulturalnej 3. Ustawa ta daje minis
trowi kultury i sztuki uprawnienia do okreś
lania, w drodze rozporządzenia, wymagań
kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifi
kacji uprawniających do zajmowania stano
wisk w jednostkach zajmujących się działal
nością kulturalną, w tym także bibliotekach **.
Minister kultury i sztuki, w porozumieniu
z ministrem pracy i polityki socjalnej, określa
również w drodze rozporządzenia zasady wy
nagradzania tych pracowników 5.
Rejestr instytucji kultury
Bibhoteki, podobnie jak inne instytucje
kultury, uzyskują osobowość prawną i mo
gą prowadzić działalność z chwilą wpisu do
rejestru prowadzonego przez organizatora.
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowa
dzenia rejestru instytuqi kultury minister kul
’ „Dziennik Ustaw” 1991 nr 114, poz. 493.
* „Dziennik Ustaw” 1985 nr 56 poz. 291.
’ Ostatnio, z mocą od 26 grudnia 1991, weszło w żyde
rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca
1992 w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji
kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach
u.stalonych dla zakładów budżetowych.

tury i sztuki podpisał dnia 17 lutego 1992 r.
Weszło ono w życie z dniem 1 marca 1992 r.
Istniejące już instytucje kultury, w tym
biblioteki, z urzędu podlegają wpisowi do
rejestru. Dla każdej instytucji kultury pro
wadzi się oddzielną księgę rejestrową, ozna
czoną kolejnym numerem. Księga ta składa
się z czterech działów: dział pierwszy — „oznaczenie instytucji kultury”; dział drugi
— „organizacja instytucji kultury”; dział
trzeci — „mienie instytucji kultury”; dział
czwarty — „połączenia, podział i likwidacja
instytucji kultury”.
Tak więc do zarejestrowania biblioteki
potrzebne są min. następujące dane; statut,
na podstawie którego działa biblioteka, imię
i nazwisko dyrektora i jego zastępców, imio
na i nazwiska pełnomocników uprawnionych
do dokonywania czynności prawnych oraz
zakres ich upoważnień, informacja o wyposa
żeniu materiałowo-technicznym i o środkach
fmansowych biblioteki, wzmianka o złożeniu
do rejestru bilansu za ostatni rok oraz
wzmianka o obciążeniu środków trwałych.
W prz.ypadku połączenia, podziału lub
likwidaqi biblioteki rejestr odnotowuje decy
zję podjętą w tej sprawie oraz imię i nazwisko
likwidatora. W przypadku rejestrowania,
a w szczególności przy łączeniu biblioteki
z inną instytucją lub przy likwidacji, bardzo
ważne jest ustalenie, czy określona placówka
biblioteczna jest instytucją kultury, czy nie.
W tym miejscu należy podkreślić, że instytu
cje kultury działają na podstawie aktu o ich
utworzeniu oraz statutu nadanego im przez
organizatora. Takim wymogom nie podlegają
filie biblioteczne, bowiem są one integralną
częścią biblioteki macierzystej, a tylko ją
zalicza się do instytucji kultury^.
Minister kultury i sztuki na podstawie art.
16 usL 2 ustawy z 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej wydał zarządzenie z dnia 2 marca
1992 r. w sprawie ramowego regulaminu
konkursu na dyrektora instytuqi kultury.
Zarządzenie to weszło w życie z dniem ogło
szenia (2 IV 1992), a opublikowane jest
w „Monitorze Polskim” nr 10 poz. 70. Dodać
tu warto, że ustawa o organizowaniu i prowa
dzeniu działalności kulturalnej nie wprowa
dza w sposób obligatoryjny konkursu na
dyrektora instytucji kultury, lecz jedynie za* Organizator powinien jednakże przestrzegać prze
pisów ustawy o bibliotekach, która w art. 26 ust. 2
nakłada na niego obowiązek tworzenia filii bibliotecz
nych, jeżeli istnieje taka potrzeba; oznacza to, że w zasa
dzie organizator powinien zlikwidować filię bibliotecz
ną, gdy potrzeba taka ustała.

kłada, że „powołanie dyrektora instytucji
kultury może nastąpić w drodze konkursu
przeprowadzonego przez organizatora”.
Łączenie, dzielenie, likwidacja
Art. 18 ustawy o organizowaniu i prowa
dzeniu działalności kulturalnej reguluje kwes
tie prawne bardzo kontrowersyjnych decyzji
dotyczących np. łączenia bibliotek z ośrod
kami kultury. Ustawa daje organizatorowi
uprawnienia do połączenia lub podziału in
stytucji kultury, ale jest on obowiązany, na
trzy miesiące przed wydaniem aktu o p o 
łą c z e n i u lub p o d z i a l e instytucji kul
tury, podać do publicznej wiadomości in
formację o zamiarze i przyczynach takiej
decyzji. W przypadku l i k w i d a c j i in
stytucji kultury organizator jest obowiązany
podać do publicznej wiadomości informaqç
o zamiarze i jego przyczynach na sześć mie
sięcy przed wydaniem aktu o likwidaqi in
stytucji kultury. Celem takiego obwarowania
jest m.in. stworzenie możliwości podjęcia
działań zmierzających do zgromadzenia środ
ków, które umożliwiłyby dalsze funkcjonowa
nie instytuqi kultury — biblioteki.
Już samo wprowadzenie prawnej regulacji
kwestii łączenia, dzielenia lub likwidacji insty
tucji kultury wywołało oburzenie niektórych
osób, że prawnie sankcjonuje się likwidatorskie metody w stosunku do bibliotek i innych
instytucji kultury. Przypomnijmy w tym miej
scu, że podobny zapis miała ustawa z dnia 26
kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury
oraz o prawach i obowiązkach pracowników
upowszechniania kultury
W przypadku łączenia bibliotek z innymi
placówkami kultury zupełnie dobrze sobie
radzono pod względem prawnym, powołując
się na art. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r.
o bibliotekach, sformułowany następująco;
Biblioteka może stanowić samodzielną jedno
stkę organizacyjną gromadzącą i udostępniającą
materiały biblioteczne. Biblioteka może również
wchodzić w skład innej jednostki organizacyjnej.

Autorzy w przypadku tego zapisu mieli
na względzie przede wszystkim biblioteki
uczelniane, stanowiące integralną część
uczelni, którą obsługują. Liczy się jednak
nie intencja autorów sformułowań doku
mentu prawnego, lecz sama „litera prawa”.
Wyrażam przekonanie, że ocena doku
mentów prawnych w kategoriach: który był
łepszy, a który gorszy, nie daje żadnego
pożytku. Należy natomiast w pełni wyko
rzystywać te obwarowania, które mogą za
pobiec podejmowaniu nieprzemyślanych
i nieracjonalnych decyzji np. w sprawie
’’ „Dziennik Ustaw” 1984 nr 26 poz. 129.

łączenia, podziału czy łikwidacji biblioteki.
W szczególności przestrzegana powinna
być zasada, że organizator zobowiązany
jest na trzy miesiące przed wydaniem aktu
o połączeniu lub podziale biblioteki podać
do publicznej wiadomości ten zamiar i jego
uzasadnienie, a w przypadku likwidacji bib
lioteki — z wyprzedzeniem 6-miesięcznym.
Te okresy — 3 i 6 miesięcy — powinny
być wykorzystane do szerokiej konsultacji
z opinią publiczną, ze środowiskiem, w któ
rym działa bibłioteka, w sprawie jej dal
szego losu i do podjęcia ewentualnych kro
ków zaradczych, które by zapobiegły pod
jęciu niepożądanych społecznie decyzji.
Z góry jednak można przesądzić, że jeśli
o istnienie biblioteki walczyć będą tylko
sami bibliotekarze, bez udziału czytelników,
radnych i szerszej opinii publicznej, to efek
ty tych starań będą negatywne.
Z analiz ilustrujących stan bibliotek pu
blicznych w r. 1991 wynika, że organy
samorządowe przeprowadziły organizacyj
ną weryfikację bibliotek, w wyniku której
zostały zlikwidowane niektóre słabe i mało
efektywne placówki biblioteczne. W r. 1991
ubyły 404 filie, głównie na wsi, co stanowi
3,9% stanu z r. 1990. Największe straty
zanotowano w sieci punktów bibliotecz
nych: w r. 1991 ubyło ich 7584 (czyli około
43% stanu z r. 1990).
Poszukiwanie bardziej ekonomicznych
rozwiązań organizacyjnych prowadziło do
łączenia bibliotek z ośrodkami kultury,
świetlicami. Wiązały je często tylko więzi
formalne: wspólne kierownictwo i admini
stracja. W opinii bibliotekarzy połącze
nia oceniane są negatywnie, na ogół pro
wadzą one do utraty samodzielności i ogra
niczenia działalności statutowej, tymczasem
w r. 1991 dokonano 368 takich połączeń.
O ile w przypadku małych bibliotek
spotykamy się z tendencjami do ich łączenia
z innymi placówkami kultury bądź biblio
teki publicznej ze szkolną, to w odniesieniu
do dużych, wojewódzkich bibliotek publicz
nych pojawiają się co jakiś czas koncepcje
dzielenia ich na część wojewódzką oraz
miejską. Na ten temat wypowiadali się
teoretycy i praktycy bibliotekarstwa, lecz
zarówno pierwsi, jak i drudzy nie znaj
dowali ani uzasadnienia merytorycznego,
ani ekonomicznego dla tej koncepcji.
Ramowy statut biblioteki
Aby zapobiec różnym nieraqonalnym po
czynaniom, minister kultury i sztuki, działając
z upoważnienia art. 24 ust. 2 ustawy o biblio
tekach, który stanowi, że „naczelny nadzór
nad bibliotekami sprawuje Minister Kultury
i Sztuki”, przekazał w teren dnia 6 marca

1992 r., za pośrednictwem wojewodów, ra
mowy statut dla biblioteki publicznej stop
nia wojewódzkiego oraz ramowy statut
gminnej biblioteki publicznej (gminnej
i miejskiej biblioteki publicznej, miejskiej
biblioteki publicznej, dzielnicowej biblioteki
publicznej)®. W piśmie do wojewodów mi
nister stwierdził, że biblioteki samorządowe
i biblioteki publiczne stopnia wojewódz
kiego tworzą funkcjonalną sieć. Utrzymanie
więzi między nimi jest warunkiem rozwoju
systemu biblioteczno-informacyjnego, two
rzenia regionalnych ośrodków informacji,
wspierania działań edukacyjnych.
Podstawowe zadania bibliotek publicz
nych stopnia wojewódzkiego ramowy statut
określa następująco:
• gromadzenie, opracowanie i konser
wacja materiałów bibliotecznych, ze szcze
gólnym uwzględnieniem materiałów doty
czących własnego regionu,
• pomoc w doborze materiałów biblio
tecznych do bibliotek stopnia podstawowe
go,
9 udostępnianie zbiorow bibliotecz
nych na miejscu, wypożyczanie do domu
oraz prowadzenie wypożyczeń międzybib
liotecznych,
9 organizowanie czytelnictwa i udostę
pnianie materiałów bibliotecznych ludziom
niepełnosprawnym, organizowanie obsługi
bibliotecznej pacjentów w szpitalach i in
nych placówkach służby zdrowia,
9 prowadzenie działalności informacyj
nej i bibliograficznej, ze szczególnym
uwzględnieniem bibliografii regionalnej (te
rytorialnej),
9 popularyzacja książki i czytelnictwa,
• badanie potrzeb czytelniczych, wa
runków i skuteczności ich zaspokajania
przez biblioteki,
• opracowanie opinii i analiz dotyczą
cych sieci bibliotek publicznych, zakłado
wych i szpitalnych,
9 dokształcanie i doskonalenie zawo
dowe pracowników bibliotek. W bibliotece
może działać filia Centrum Ustawicznego
Kształcenia Bibliotekarzy lub inne formy
kształcenia na zasadach ustalonych odręb
nymi przepisami,
9 pomoc merytoryczna i organizacyjna
bibliotekom
publicznym,
zakładowym
i szpitalnym w województwie,
9 współpraca z bibliotekami innych sie
ci, instytucjami naukowymi oraz organizac
jami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i za
spokajaniu potrzeb oświatowych i kultural
nych społeczeństwa,
® Ramowe statuty bibliotek są rezultatem prac
i szerokiej konsultacji prowadzonej przez Stowarzysze
nie Bibiotekarzy Polskich.

9 wykonywanie bibliotecznych zadań
zleconych na podstawie odrębnych porozu
mień,
9 prowadzenie międzybibliotecznej wy
miany materiałów bibhotecznych w kraju
i za granicą,
9 współpraca biblioteczna z zagranicą
w zakresie doskonalenia organizacji i dzia
łalności merytorycznej instytucji bibliotecz
nych.
Ramowy statut gminnej biblioteki pub
licznej (gminnej i miejskiej biblioteki pub
licznej, miejskiej biblioteki publicznej, dziel
nicowej biblioteki publicznej) określa bib
liotekę jako gminną jednostkę organizacyj
ną kultury działającą w obrębie krajowej
sieci bibliotecznej, o następującym zakresie
działania:
9 gromadzenie, opracowywanie mate
riałów bibhotecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących
własnego regionu,
9 udostępnianie zbiorów bibliotecz
nych na miejscu, wypożyczanie do domu
oraz prowadzenie wypożyczeń międzybib
liotecznych,
9 organizowanie czytelnictwa i udos
tępnianie materiałów bibliotecznych lu
dziom niepełnosprawnym, organizowanie
obsługi bibliotecznej pacjentów w szpitalaeh,
9 prowadzenie działalności informacyj
no-bibliograficznej,
9 popularyzacja książki i czytelnictwa,
9 współdziałanie z bibliotekami innych
sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwija
niu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa,
9 udzielanie bibliotekom zakładowym,
szpitalnym pomocy fachowej,
9 doskonalenie form i metod pracy bib
liotecznej.
Są to bardzo ogólne zadania, bo tylko
takie można uwzględnić w ramowym statu
cie. Ramowy statut jest podstawą do opra
cowania statutu szczegółowego, którym po
sługiwać się będzie określona biblioteka.
Jednostkowy statut dla biblioteki publicz
nej stopnia wojewódzkiego nadaje wojewo
da, zaś dla biblioteki stopnia gminnego
— jej organizator (prezydent miasta, bur
mistrz, wójt).
Zaprezentowane podstawy prawne i or
ganizacyjne bibliotek samorządowych mo
gą ulec modyfikacjom lub nawet poważniej
szym zmianom z chwilą nowelizacji istnieją
cych przepisów prawnych, a w szczególno
ści po opracowaniu i uchwaleniu nowej
ustawy o bibliotekach.

Tekst pisma podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, Michała Jagiełły,
z dnia 6 marca 1992, do wojewodów (DEK-Xn-510-5/92)

Analiza stanu organizacyjnego bibliotek publicznych w 1991 r. ujawniła oczeki
wania organów samorządów terytorialnych na regulacje prawne dotyczące statutów
bibliotecznych.
Wykorzystując uprawnienia określone w art. 24 ust. 2 i art. 27 ust. 5 ustawy
o bibliotekach — przygotowane zostały ramowe statuty:
1) biblioteki publicznej stopnia wojewódzkiego,
2) biblioteki samorządowej (gminnej, miejsko-gminnej, dzielnicowej).
Biblioteki publiczne samorządowe i stopnia wojewódzkiego tworzą powiązaną
funkcjonalnie sieć. Utrzymywanie więzi między nimi jest warunkiem rozwoju
systemu biblioteczno-informacyjnego, tworzenia regionalnych ośrodków informacji,
wspierania działań edukacyjnych i organizowania uczestnictwa w kulturze społe
czeństwa. Biblioteka stopnia wojewódzkiego sprawuje opiekę merytoryczną i or
ganizacyjną nad bibliotekami samorządowymi, która powinna być kontynuowana
do zakończenia procesu ich przekształceń, okrzepnięcia i usamodzielnienia.
Ramowe statuty mogą być pomocne w ustalaniu przez dyrektorów i or
ganizatorów bibliotek statutów jednostkowych, uwzględniających zindywidualizo
wane potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych.
Będę zobowiązany Panu Wojewodzie za umożliwienie wykorzystania ramowych
statutów zainteresowanym przedstawicielom władz samorządowych oraz biblio
tekom w województwie.

Nawiązując do artykułu pani Barbary Biał
kowskiej — Problem książek zdezaktualizowanych
w bibliotekach dla dzieci i młodzieży (PB 1991/9),
chciałabym zabrać głos w sprawie selekcji księgo
zbioru bibliotecznego. Zgadzam się z Autorką co
do czynników unikania selekcji. Bibliotekarze
bronili się i nadal bronią przed jej robieniem.
Przyczyna tkwi w nastawieniu do książki — sta
nowi ona podmiot, istotę naszej pracy. Biblio
tekarz funkcjonuje dla książki i pozbycie się
którejkolwiek jest decyzją bardzo trudną. Tytuł
leżący na półce przez trzy lata, a wypożyczony
w czwartym roku, jest potrzebny.
Autorka wspomnianego artykułu pisze o pil
nej potrzebie dokonania selekcji księgozbioru
bibliotecznego. Wymienia konkretne tytuły, któ
re jej zdaniem powinny zostać wycofane. Na
pewno część informacji zawartych w tych pozy
cjach straciła aktualność, ale:
• treści wielu haseł można bez zastrzeżeń
i obecnie przekazać czytelnikowi,
• jak autorka słusznie zauważyła — nie ma
czym ich zastąpić,

• bibliotekarz może i powinien pomóc mło
demu czytelnikowi w interpretacji danego hasła,
ukierunkować jego uwagę.
Obecnie prawie we wszystkich bibliotekach
przeprowadza się selekcję tematyczną na pod
stawie Spisu książek przestarzałych w bibliotekach
publicznych, zeszyt 14 — Literatura społecz
no-polityczna i ekonomiczna, a także selekcję
literatury rosyjskiej. Przy tego rodzaju usuwaniu
książek bibliotekarz powinien kierować się nie
tylko sugestiami listy selekcyjnej, ale też:
® dobrem czytelnika — jeżeli pozycja z listy
jest często wypożyczana, nie należy się jej poz
bywać,
• możliwościami finansowymi oraz jakością
oferty na rynku wydawniczym — przy uzupeł
nianiu księgozbioru nowymi pozycjami.
Nie można pozbywać się wydawnictw ency
klopedycznych tylko dlatego, że część haseł
sformułowana jest według zasad minionej ideo
logii.
Myślę, że każdy bibliotekarz dbający o czytel
nika i szanujący książkę dokona właściwej oceny
poszczególnych pozycji pod względem przydat
ności i wycofa te, po które nikt nie zechce już
sięgnąć.
URSZULA WYRZYKOWSKA

ZE SPOTKANIA DYREKTORÓW BIBLIOTEK PU B LIC ZN Y C H W O
JEW Ó D ZTW A W ARSZAW SKIEGO Z PR ZED STA W ICIELA M I SA
M O R ZĄ D Ó W , KTÓRE Z INICJATY W Y W Y D ZIA ŁU KULTURY
I SZTUKI U R ZĘD U W O JE W Ó D Z K IE G O ODBYŁO SIĘ 10 MARCA
W BIBLIOTECE P U B L IC Z N E J M. ST. WARSZAWY

Krystyna Kuźmińska

Przekształcenia bibliotek publicznych
w warunkach samorządów terytorialnych
Implikacje merytoryczne i ekonomiczne
(na przykładzie województwa warszawskiego)
Przejęcie przez organy samorządowe odpowiedzialności za sprawy instytucji
kultury dowiodło ściślejszego powiązania ich działalności z potrzebami i aspiracjami
społeczności lokalnych.
Od czasu likwidacji Funduszu Rozwoju
Kultury samorządy przejęły ciężar utrzy
mania i finansowania działalności instytucji
kultury, w tym bibliotek publicznych. Gmi
ny otrzymały wprawdzie z budżetu państwa
ok. 1/4 środków wydzielonych na kulturę,
jednak przyznano je w ramach subwencji
ogólnej, bez ograniczenia swobody decyzji
co do sposobu ich wydatkowania.
Samorządy w różnym stopniu finanso
wały instytucje kultury, w tym biblioteki,
przeznaczając w r. 1991 na ten cel 1-17%
dochodów \ Negocjowanie środków na ku
lturę zależało od wielu czynników — od
oceny potrzeb oświaty, gospodarki komu
nalnej i mieszkaniowej, opieki społecznej,
od poziomu dochodów, ale także od sposo
bu prezentowania interesów i potrzeb in
stytucji kultury przez ich przedstawicieli.
Samorządy borykały się także z innymi
trudnościami, takimi jak np. finalizowanie
spraw reprywatyzacji lokali, podwyższanie
czynszów przez spółdzielnie mieszkaniowe,
wygasanie umów najmu na lokale biblio
teczne.
Skutkiem ograniczeń w wydatkach na
kulturę była korekta sieci instytucji, która
dotknęła biblioteki, choć w mniejszym stop
niu niż inne wiejskie placówki kultury.
Sieć bibliotek publicznych województwa
warszawskiego (w tym m. st. Warszawy)
’ Informacja zaczerpnięta z opracowania Instytutu
Kultury pt. Krajobraz kultury polskiej. Wstępny raport
z badań. Warszawa 1992 s. 15,

W r. 1991 Utraciła 11 placówek filialnych
i 50 punktów bibliotecznych. Jednocześnie
otwarto trzy nowe placówki oraz wznowio
no działalność i poprawiono warunki kilku
nastu bibliotek. Przenoszone z lokali spół
dzielczych czy prywatnych do pomieszczeń
komunalnych, biblioteki zyskiwały na po
wierzchni i na obniżce czynszu (w niektó
rych województwach biblioteki mieszczące
się w pomieszczeniach komunalnych zosta
ły zwolnione z opłat czynszowych).
W trudnych warunkach warszawskich
władze samorządowe uratowały kilka bar
dzo dobrych biliotek, m.in. przy ul. Śliskiej,
Batorego, a także zasłużoną instytucję przy
ul. Próclmika (mieszczącą się w lokalu Wa
rszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).
Władze dzielnicy Pragi Pin. mimo dużych
trudności finansowych utrzymały całą sieć
bibliotek. W dniu dzisiejszym (początek
kwietnia) zdają się nie występować zagroże
nia dla warszawskich bibliotek, ale rok
dopiero się rozpoczął...
Organizatorzy bibliotek województwa
warszawskiego podejmują próby przekszta
łceń tych instytucji. Wiąże się to z po
szukiwaniem nowych struktur zarządzania,
racjonalizacji działań. Do formalnych połą
czeń gminnych bibliotek z ośrodkami kul
tury doprowadzono w Lesznowoli i Niepo
ręcie, dając początek Gminnym Ośrodkom
Kultury, Czytelnictwa i Rekreacji (lub Spor
tu) oraz w Grodzisku Mazowieckim, gdzie
powstał Ośrodek Kultury Miasta i Gminy.
W innych siedmiu miejscowościach, mimo

Spotkania z przedstawicielami samorządów
braku decyzji w formie uchwał zarządów
gmin, biblioteki zostały podporządkowane
ośrodkom kultury i wedle opinii środowiska
bibliotekarskiego utraciły samodzielność.
Zazwyczaj podstawę łączenia instytucji
kultury stanowi użytkowanie wspólnego lo
kalu, potrzeba zaoszczędzenia na zatrud
nieniu pracowników administracyjnych czy
obsługi. W przypadku połączeń instytucji
kultury w województwie warszawskim do
tyczy to głównie sfery zarządzania — dyre
ktora Gminnego (Miejskiego) Ośrodka Ku
ltury czyni się odpowiedzialnym za koor
dynowanie działalności kulturalnej, także
bibliotecznej, na terenie jednostki administ
racyjnej. Jeżeli dyrektorem połączonych in
stytucji zostaje bibliotekarz, nie ma obawy
o redukowanie zadań statutowych bibliotek
czy o niefachową opiekę nad czytelnictwem.
W przypadku gdy zwierzchnikiem biblio
teki zostaje dyrektor GOK, nadzór nad
bibliotekami może być zaniedbany. Ten typ
powiązań organizacyjnych nie uzyskał po
zytywnych opinii także w innych wojewódz
twach.
Ustawa z 25 października 1991 r. ó or
ganizowaniu i prowadzeniu działalności ku
lturalnej („Dziennik Ustaw” nr 114, poz.
493) ustala warunki łączenia instytucji kul
tury (art. 18) — organizator jest zobowiąza
ny na trzy miesiące przed wydaniem aktu
o połączeniu instytucji kultury podać do
publicznej wiadomości informację o takim
zamiarze i o jego przyczynach. Połączenie
instytucji następuje w drodze aktu wydane
go przez organizatora i nadania statutu
nowej instytucji; następnie nowa instytucja
zostaje wpisana do rejestru.
Uchwały i statuty połączonych instytucji
kultury traktują biblioteki, niestety, jako
drugorzędną komórkę organizacyjną (sek
cję), której działalność statutowa bywa kwi
towana w dokumentach organizacyjnych
stwierdzeniem, że dział biblioteczny groma
dzi zbiory i organizuje czytelnictwo, lub
wskazaniem na możliwość zorganizowania
takiej działalności (zadania fakultatywne).
Zdarza się, że władze nie mają wizji tworzo
nej placówki i wtedy uchwała zawiera
wskazanie: „utworzyć placówkę upowszech
niania kultury z siedzibą w gminnej biblio

tece publicznej”. Niekiedy ambicja i wyo
braźnia ponosi organizatorów i tworzą
„ośrodki myśli humanistycznej”, w których
działalność bibliotek będzie ubierana
w udziwnione formy (przykłady te zostały
zaczerpnięte różnych województw i przed
stawione są tu ku przestrodze, jak nie
należy traktować działalności bibliotecznej).
Warunkiem koniecznym przy łączeniu
(jeżeli akt ten ma przynieść pozytywne sku
tki) powinno być zachowanie celów i zadań
statutowych bibliotek, uprawnień kierow
nika (dyrektora) biblioteki, wydzielenie bu
dżetu, a także zapewnienie odpowiednich
warunków działania (lokalowych, material
nych, pracowniczych).
Zdarza się, że biblioteka przejmuje reali
zację szeregu form działalności kulturalnej
i oświatowej, prowadzi edukację estetyczną
dzieci i młodzieży, organizuje kursy języko
we, wystawy plastyczne, audycje muzyczne,
odczyty z różnych dziedzin wiedzy. Potrze
by poszerzonej działalności kulturalnej wy
stępują zazwyczaj w środowiskach, w któ
rych zostały zlikwidowane inne instytucje
kultury.
Korzystniejsze są połączenia bibliotek
publicznych ze szkolnymi; w województwie
odnotowano siedem takich połączeń, w tym
sześć uzyskało ocenę pozytywną. Tego ro
dzaju rozwiązania organizacyjne nie znaj
dują entuzjastów w Warszawie, mówi się
o dużych różnicach w księgozbiorach, w ka
tegoriach czytelników i o barierach psycho
logicznych (biblioteka publiczna stanowi
azyl dla dziecka).
Można jednak przewidzieć, że w związ
ku z planowanym przejęciem szkół pod
stawowych przez samorządy (z dniem 1 sty
cznia 1994 r.) ten typ powiązań organizacyj
nych bibliotek może wystąpić w zwiększo
nej liczbie — tym bardziej iż z ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
nie wynika, że szkoła publiczna jest zobo
wiązana do tworzenia biblioteki. Tak więc
w miejscowości, która jest siedzibą szkoły,
może być tak, że działać będzie jedna bib
lioteka realizująca funkcje biblioteki pub
licznej i szkolnej. Decyzje w sprawie prze
kształceń powinny być podejmowane przez
organ założycielski szkoły i biblioteki.

Spotkania z przedstawicielami samorządów
W okresie poszukiwania nowych racjo
nalnych rozwiązań obsługi czytelniczej spo
łeczności lokalnych tworzone są biblioteki
publiczno-zakładowe, publiczno-wojskowe
i publiczno-szpitalne. Zmiany dotyczące bi
bliotek, inspirowane przez środowisko
i władze lokalne, powinny być konsultowa
ne z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy,
z jej działem instrukcyjno-metodycznym
Wyżej stwierdzono, że biblioteki w róż
nym stopniu zasilane były dotacjami z bu
dżetów gmin. Wykorzystując materiały
sprawozdawcze Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy, chciałabym problem przedsta
wić nieco szerzej.
Biblioteki dzielnic — Śródmieścia i Żoli
borza otrzymały w ubiegłym roku dotację
średnio o 40% większą niż na Mokotowie
czy Pradze. Utrzymanie biblioteki w War
szawie kosztowało ok. 201,1 min zł. Biblioteki
próbowały uzupełniać dotacje budżetowe
własnymi dochodami, które miały jedynie
symboliczny wymiar — ca 2,4% budżetu.
Powstały dwie fundaqe biblioteczne — „Lib
ra” na Ochocie i „Biblio-Fundaqa” na Mo
kotowie (działalność Fundacji „Libra” przy
czyniła się do wzrostu wskaźnika zakupu
nowości wydawniczych do bibliotek).
Biblioteki miejskie w województwie war
szawskim utrzymywały się wyłącznie z do
tacji gmin; różnice w nakładach są znaczne
— od 56,6 min zł na jedną placówkę w We
sołej do 226 min z Ząbkach. Na zakup
zbiorów przeznaczono średnio 9,4% środ
ków z budżetu, ale w Józefowie — 14%,
w Kobyłce i Markach — 13,8%. W nie
których ośrodkach miejskich odnotowano
wzrost liczby czytelników, np. w Legionowie i Markach (przy ogólnych tendencjach
spadkowych). Średni koszt utrzymania jed
nej miejskiej placówki bibliotecznej wynosił
105,6 min.
O pomocy udzielanej bibliotekom samorządo
wym, o działaniach, które uchroniły biblioteki przed
likwidacją — zob. wypowiedź dyrektora Biblioteki Jani
ny Jagielskiej.

W kategorii bibliotek miejsko-gminnych
na utrzymanie jednej placówki przeznaczo
no w Serocku 39,6 min zł, w Zakroczymiu
133,7 min. W tej grupie bibliotek na zakup
zbiorów bibliotecznych wyasygnowano naj
mniejsze kwoty (ca 5,8% budżetu).
Wreszcie dane dotyczące grupy bibliotek
gminnych — na jedną placówkę w Nieporę
cie wydano 29,9 min zł, w Michałowicach
— 130,6 min zł; średnio jedna placówka
biblioteczna kosztowała 49,7 min złotych.
Biblioteki te nie miały żadnych dochodów
własnych. Na wyróżnienie zasługują samo
rządy, które zadbały o zakup nowości do
bibliotek; w Michałowicach osiągnięto
wskaźnik 21,6 wol. na 100 mieszkańców,
w Wiązownej — 18 wol., w Tułowicach
— 16 wol.
Ubiegły rok był sprawdzianem tak dla
organów przedstawicielskich gmin, jak i dla
bibliotekarzy. Panuje przekonanie, źe bib
lioteki:; są podstawowymi placówkami upo
wszechniania kultury. Uzyskały one przy
chylność władz gminnych i można wnosić,
że :bez względ u na trud ności finansowe; będ ą
utrzymane.
Rok 1992 rozpoczął się pod znakiem
kolejnych podwyżek, co oznaczać będzie
wzrost kosztów utrzymania instytucji kul
tury. Założenia polityki społeczno-gospoda
rczej na r. 1992 dotyczące kultury głoszą, że
„aspiracje kulturalne społeczeństwa nie mo
gą zostać obniżone wraz z materialnym po
ziomem życia. Jedynie w ten sposób uniknąć
można, względnie zapobiegać degradacji psy
chicznej”. I dalej: „Do sfery powinności
państwa i samorządów wobec społeczeństwa
w sferze kułtury nałeży zapewnienie funk
cjonowania bibłiotek pubłicznych, których
sieć i wyposażenie powinny zapewniać swo
bodny i bezpłatny dostęp do książki, prasy
i informacji”.
Czas pokaże, czy sytuacja ekonomiczna
gmin umożliwi realizację tych intencji.

Janina Jagielska

Poradnicza i szkoleniowa funkcja
Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
— Biblioteka Główna wypełniając swoje
statutowe zadania sprawuje opiekę meryto
ryczną nad bibliotekami publicznymi, za
kładowymi, szpitalnymi oraz bibliotekami
domów opieki społecznej w województwie
warszawskim. Zadania te są realizowane
przez:
• Dział Obsługi Sieci składający się
z Oddziału Katalogowania i Oddziału
Kompletowania Księgozbiorów do N o
wych Bibliotek,
• Dział
Instrukcyjno-Metodyczny,
w skład którego wchodzą: Oddział Doboru
i Selekcji Księgozbiorów oraz Oddział Me
todyki i Instruktażu,
• dwa samodzielne stanowiska:
— ds. współpracy z bibliotekami zakła
dowymi i szpitalnymi,
— ds. czytelnictwa chorych i niepełno
sprawnych.
Podstawowe zadania każdej biblioteki
to gromadzenie, opracowywanie, udostęp
nianie zbiorów oraz informacja o zbiorach
i o bibliotece. Dążąc do prawidłowego fun
kcjonowania bibliotek Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy udziela pomocy instrukcyj
no-metodycznej w zakresie wszystkich tych
zadań.
Pomoc w zakresie gromadzenia
Dla nowo powstających bibliotek kom
pletuje się księgozbiory specjalnie dobiera
ne w zależności od typu placówki (wypoży
czalnia dla dorosłych, biblioteka dla dzieci,
czytelnia). Biblioteka taka otrzymuje kilku
tysięczny nowy księgozbiór, wyposażony
m.in. w wydawnictwa informacyjne, tj. en
cyklopedie, słowniki, poradniki, kompendia
wiedzy z różnych dziedzin, całkowicie opra
cowany, łącznie z przygotowaniem katalo
gów. Tylko w roku 1991 Biblioteka Główna
przekazała ponad 11 500 wol. książek, z te
go:
— nowej Filii w Legionowie — 2120
wol..

— Filii w Konstancinie Jeziornie na
osiedlu Skolimów — 411 wol. dla dzieci
jako uzupełnienie księgozbioru,
— bibliotekom szkolnym na Ursyno
wie: Szkole Podstawowej nr 336—5972
wol.. Zespołowi Szkół Ogólnokształcących
— 2905 wol., z warunkiem udostępniania
zbiorów biblioteki szkolnej czytelnikom do
rosłym,
— Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zą
bkach w grudniu — ok. 150 wol.
W pierwszym kwartale 1992 r. nowa
Filia na terenie Karczewa otrzymała od nas
1238 wol.
Łącznie przekazano zbiory na sumę 258
min złotych.
W zakresie gromadzenia zbiorów Biblio
teka Główna udziela także wydatnej pomo
cy bibliotekom już działającym. Cyklicznie,
co dwa tygodnie, dla kierowników i dyrek
torów bibliotek publicznych, zakładowych,
szpitalnych i domów opieki społecznej wo
jewództwa warszawskiego organizowane są
na podstawie egzemplarza sygnalnego uka
zujących się nowości wydawniczych prze
glądy nowych edycji. Na tych przeglądach
instruktorzy Oddziału Doboru i Selekcji
Księgozbiorów omawiają przeczytane przez
siebie książki i dokonują oceny ich przydat
ności do bibliotek. Uczestnicy przeglądów
otrzymują szeroką informację o ukazują
cych się wydawnictwach, o tym, jakie war
tości zawiera dana publikacja, jakim jest
napisana językiem, jaki jest jej poziom, do
jakiego czytelnika jest kierowana. Te recen
zje i informacje dyrektorzy i kierownicy
bibliotek przekazują pozostałym pracowni
kom i po konsultacji podejmują decyzję
o zakupie książki do poszczególnych biblio
tek.
Wśród ogromnej liczby ukazujących się
książek bibliotekarz, głównie ze względu na
znaczne obciążenie pracą z czytelnikami,
nie jest w stanie zorientować się na bieżąco
w wartości i przydatności wydawanych po
zycji. Instruktorzy w Oddziale Doboru i Se
lekcji Księgozbiorów mają odpowiednie ku
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temu kwalifikacje (wszyscy są po studiach
filologicznych) oraz doświadczenie, które
pozwala im ocenić przydatność książek
z różnych punktów widzenia. W minionym
roku na 23 przeglądach wydawnictw zre-
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cenzowano 2253 tytuły książek, w tym 1727
nowości i 526 wznowień.
Ci sami instruktorzy służą bibliotekom
fachową pomocą przy dokonywaniu selek
cji księgozbioru, tj. wycofywaniu z bibliotek

książek przestarzałych, zniszczonych, nie
czytanych itp. Dla bibliotekarzy mniej do
świadczonych decyzja o wycofaniu książki
z biblioteki nie jest łatwa, toteż chętnie
korzystają oni z fachowej pomocy i konsul
tacji Potrzebę przeprowadzenia selekcji
zgłasza najczęściej kierownik biblioteki.
Ustala się wówczas termin selekcji, na który
wyjeżdża trzy- lub czteroosobowy zespół
instruktorów.
Pomoc w zakresie opracowania zbiorów
Wiadomo, że zakupione do biblioteki
książki nie mogą znaleźć się na półkach,
zanim nie zostaną opracowane. W wojewó
dztwie warszawskim do dziś funkcjonuje
centralny system opracowania zbiorów uła
twiający bardzo pracę bibliotek niższego
stopnia organizacyjnego. Zadanie to pełni
Dział Obsługi Sieci. Do wszystkich książek
prezentowanych na przeglądach nowości
i zamówionych przez biblioteki dział ten
opracowuje karty katalogowe wraz z po
trzebnymi odsyłaczami. Każda książka jest
klasyfikowana według treści i otrzymuje
odpowiedni symbol klasyfikacji piśmiennic
twa według Uniwersalnej Klasyfikacji Dzie

siętnej (UKD) stosowanej w bibliotekach
publicznych w całym kraju.
System taki zapewnia jednolite opraco
wanie księgozbiorów we wszystkich biblio
tekach w województwie oraz konsekwencję
w klasyfikowaniu. W ciągu roku dostar
czono do około 400 bibliotek 462000 kart
katalogowych, sklasyfikowano 2253 wol.
Gdy weźmie się pod uwagę cenę jednej
karty katalogowej w Bibliotece Narodowej
w r. 1991, tj. 110 zł, ogólny koszt dostar
czonych nieodpłatnie kart katalogowych
można oszacować na 51 min zł.
Pomoc w zakresie udostępniania zbiorów
oraz informacji o zbiorach i o bibliotece
Pomoc ta przejawia się głównie w pora
dnictwie i udzielaniu wskazówek dotyczą
cych bezpośrednio pracy z czytelnikiem
i różnych jej form. Można tu wymienić:
• prowadzenie wybranych form propa
gujących książkę i czytelnictwo oraz opra
cowywanie pomocy metodycznych — kon
spektów lekcji bibliotecznych, scenariuszy
konkursów, wystaw i in.,
• przysposobienie czytelnicze dzieci
i młodzieży oraz wycieczki do bibliotek.
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9 współpracę ze szkołami, domami kułtury i innymi instytucjami i organizacjami
w dziedzinie upowszechniania kultury,
3 prowadzenie różnego rodzaju karto
tek zagadnieniowych,
® załatwianie kwerend zgłaszanych
przez czytelników i opracowywanie na ich
życzenie zestawień bibliograficznych,
H uczestniczenie w wypożyczaniu mię
dzybibliotecznym.
Nad całokształtem pracy merytorycznej
bibliotek, nad właściwym funkcjonowaniem
placówek czuwa Oddział Metodyki i In
struktażu. W jego gestii leży też udzielanie
fachowej pomocy w zakresie spraw organizacyjno-bibliotecznych, w tym przede wszy
stkim dotyczących:
— organizacji i urządzania nowych bib
liotek, prowadzenia punktów bibliotecz
nych,
— ewidencji zbiorów i prowadzenia
skontrum,
— prowadzenia katalogów i ich meliotacji,
— reklasyfikacji zbiorów, gdy dokona
ne zostały zmiany w skali międzynarodo
wej,
— prowadzenia statystyki bibliotecznej
oraz sprawozdawczości.
Ponadto Oddział ten prowadzi analizy
oraz wycinkowe badania dotyczące czytel
nictwa w województwie i dokonuje porów
nań z wynikami osiąganymi w innych woje
wództwach naszego kraju.
Doskonalenie zawodowe
Aby pracownicy bibliotek mogli prawid
łowo wykonywać swoje obowiązki, powinni
uczestniczyć w ustawicznym dokształcaniu
i doskonaleniu zawodowym. Umożliwia im
to Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblio
teki Publicznej m.st. Warszawy. Organizuje
on — jak dotychczas nieodpłatnie — kursy
wstępne dla pracowników nowo zatrudnio
nych, nie mających kwalifikaqi zawodo
wych (dwa lub trzy razy w roku, w zależno
ści od potrzeb). Kurs taki trwa 55 godzin,
zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.
Ukończenie kursu przysposabia do wyko
nywania wszystkich czynności związanych
z opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.
Koszt przeszkolenia jednego uczestnika wy
nosi około 600 tys. zł.
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Oprócz kursów przysposabiających do
pracy w bibliotece Dział Instrukcyjno-Me
todyczny prowadzi krótkoterminowe kursy
specjalistyczne z zakresu katalogowania
książek, dokumentów dźwiękowych (płyt,
taśm magnetofonowych, wideokaset itp.),
klasyfikacji zbiorów, selekcji, prowadzenia
kontroli zbiorów (skontrum) i in., w zależ
ności od zgłaszanych potrzeb.
Organizuje też odbywające się raz na
kwartał seminaria szkoleniowe dla kierow
ników i dyrektorów bibliotek publicznych,
dla bibliotekarzy bibliotek zakładowych
i szpitalnych oraz dla osób zainteresowa
nych problematyką czytelnictwa chorych
i niepełnosprawnych.
Na seminariach tych prowadzi się wy
kłady na temat organizacji pracy, zarządza
nia, automatyzacji bibliotek, przepisów pra
wnych, biblioterapii, omawia się także naj
nowsze osiągnięcia w bibliotekarstwie mię
dzynarodowym oraz zagadnienia związane
z bieżącą pracą bibliotek.
Dla bibliotekarzy rozpoczynających pra
cę w bibliotekach organizowane są praktyki
wstępne, prowadzi się również szkolenie
przywarsztatowe podczas wyjazdów tereno
wych do bibliotek.
Obsługa niepełnosprawnych
Wiele uwagi biblioteka nasza poświęca
problematyce czytelnictwa osób chorych
i niepełnosprawnych. Poza szkoleniami ma
jącymi na celu wskazanie bibliotekarzom
metod pracy z czytelnikami chorymi i nie
pełnosprawnymi, Biblioteka Główna gro
madzi zbiory „książki mówionej”, tj. na
grane na taśmę magnetofonową utwory
literackie — powieści, opowiadania, poezję,
przeznaczone dla ludzi niewidomych oraz
inwalidów wzroku. Aby ułatwić zaintereso
wanym szerszy dostęp do tych „książek”,
biblioteki naszego województwa mogą je
wypożyczać dla swoich czytelników. Do tej
pory z pomocy tej korzysta 10 bibliotek,
które utworzyły przy swoich placówkach
punkty książki mówionej.
W roku bieżącym chcemy zorganizować
kurs języka migowego. Do udziału w nim
będziemy zachęcać również bibliotekarzy
— znajomość języka migowego ułatwi im
kontakt z czytelnikami głuchymi.
Omawiając te wszystkie formy opieki
merytorycznej, jaką Biblioteka Publiczna

m. st. Warszawy pełni w stosunku do bib
liotek województwa warszawskiego, pragnę
przede wszystkim podkreślić, że jest to bib
lioteka naukowa, dysponująca ogromnym
bogactwem zgromadzonych przez lata zbio
rów, zatrudniająca wysoko kwalifikowa
nych bibliotekarzy — biblioteka, która od
początków istnienia była ośrodkiem kształ
cenia kadr bibliotekarskich i którą kierowa
ło poczucie odpowiedzialności za sieć bib
lioteczną województwa. Można więc, a na
wet należy czerpać z jej doświadczeń, z jej
metod pracy. Byłoby nieporozumieniem,
gdyby każda biblioteka publiczna w woje
wództwie sama rozwiązywała problemy
związane z gromadzeniem, opracowaniem

Pracuję w bibliotece szkoły wiejskiej. Ponie
waż szkoła liczy 150 uczniów, na bibliotekę
przypada mniej niż pół etatu *, resztę etatu uzu
pełniam godzinami dydaktycznymi — prowadzę
zajęcia z przedmiotu praca-technika w klasach
IV-VIII. Staram się te zajęcia łączyć w szczególny
sposób z oddziaływaniem na zainteresowanie
uczniów sprawami biblioteki i wykorzystywa
niem niektórych godzin na prace dla niej przyda
tne, np. na naprawę uszkodzonych egzemplarzy
czy okładanie książek nowo zakupionych i sta
rych. Co roku w rozkładzie materiału przezna
czam na te prace po kilka godzin w każdej klasie.
Dyrekcja nie tylko traktuje to z przychylnością,
ale także stara się pomóc mi w zdobyciu niezbęd
nych materiałów (papier, taśmy, kleje itp.), zwła
szcza że kupno na rachunek jest obecnie — przy
cięciach budżetu i oszczędnościach — niemoż
liwe. Sama również zachęcam dzieci, by przynosi
ły z domu materiały potrzebne na lekcję; część
zdobywam sama dzięki sprzedaży makulatury
zbieranej przez aktyw biblioteczny.
Dzieci bardzo lubią te lekcje i wiele wysiłku
wkładają w jak najlepsze naprawienie zniszczo
nych książek. Wpajam im przekonanie, że liczy
się nie ilość, lecz jakość wykonanej pracy i że za
nią, za staranność, otrzymują ocenę. Wydaje mi
się, że właśnie teraz, kiedy brak pieniędzy na
jakiekolwiek zakupy i biblioteka nie może za
pewnić uczniom dostępu do nowości wydaw

czy udostępnianiem zbiorów, a nie korzys
tała z pomocy, jaką jej się zapewnia.
Na koniec chciałabym wyrazić pogląd,
że bez względu na podporządkowanie
— czy to samorządowi w przypadku biblio
tek gminnych, czy administracji państwo
wej w przypadku biblioteki wojewódzkiej
— bibliotekarstwo publiczne powinno być
powiązane merytorycznie dla dobra społe
czności, której służy. Każde inne rozwiąza
nie będzie nie tylko bardziej kosztowne, ale
i mało skuteczne.
Autorka jest dyrektorem Biblioteki
Publicznej m. st. Warszawy (Biblioteka
Główna)

niczych, praca nad „przywracaniem do życia”
i użytku książek starych jest koniecznością. Naj
więcej uwagi poświęcamy aktualnym pozycjom
lekturowym i książkom najchętniej przez dzieci
czytanym. Wbrew różnym wyrażanym dziś po
glądom wcale nie jest ich mało. Dzięki temu, że
książki te są systematycznie naprawiane, biblio
teka odnotowuje niewiele ubytków. Również
dzięki tej pracy nad doprowadzaniem książek
w szkole do stanu ciągłej używalności zmienił się
stosunek uczniów do wypożyczanych książek
— bardziej o nie dbają, zdarza się, że gdy
uczniowi trafi się książka z niezbyt już estetycz
nym obłożeniem czy z wylatującą kartką, sam
w domu zmieni papier i przyklei kartkę. Przy
oddawaniu książb zwraca mi na to uwagę, ja
z kolei nie szczędzę mu pochwał i zachęty do
dalszej współpracy z biblioteką. Przez te prace,
o charakterze tak prozaicznym i doraźnym,
uczniowie uczą się szanować książki nie tylko
wypożyczone, ale i własne, budzi się w nich chęć
utrzymywania również skromnych zbiorów do
mowych w należytym porządku. Może to niewie
le, ale chyba coś znaczy.
ZOFIA NOWACKA
Dębnowola
* Autorce listu redakcja podpowiada, że przy
150 uczniach norma zatrudnienia wynosi 1/2
etatu (Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowa
nia z dnia 30 czerwca 1982 r. w sprawie norm
zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy szkolnych
— „Dz. Urz. MOiW” nr 8 poz. 69 z późn.
zmianami).
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Â jednak doczekałem się..
Nie od dziś dawałem publicznie wyraz
przekonaniu, że jedną z przyczyn — i to
wcale nie najmniej istotną — niedostatecz
nej dynamiki działalności bibliotek w Po
lsce jest petryfikacja struktur bibliotecz
nych, a szczególnie zbyt daleko posunięta
stabilizacja na stanowiskach kierowniczych.
M.in. przed 10 laty pisałem w artykule Co
dalej z bibliotekami publicznymi? („Poradnik
Bibliotekarza” 1982 nr 2/3):
W warunkach odnowy sytuacja dojrzała do
tego, by zastanowić się nad zasadami polityki
kadrowej, które usunęłyby „przeżytki feudalne”
w naszym zawodzie, sprzyjały zdrowej rywaliza
cji, premiowały aktywność i kwalifikacje. Należy
w związku z tym rozważyć zasadność wprowa
dzenia otwartych konkursów na wszystkie stano
wiska kierownicze w bibliotekach (od kierownika
filii do dyrektora biblioteki wojewódzkiej)...

A w artykule Biblioteczne mielizny („Po
radnik Bibliotekarza” 1983 nr 9) precyzo
wałem:
Podczas gdy u nas dyrektora (kierownika)
zakładu powołuje się na czas nieokreślony, to
w państwach o nowoczesnych strukturach za
rządzania pracownika powołuje się (mianuje, wy
biera) na czas ściśle określony (4-5 lat). Jeśli
wykazuje się on dobrymi wynikami i praca mu
odpowiada, umowa może być odnawiana przez
wiele kadencji, jeśli nie — wraca na poprzednie
stanowisko lub podejmuje inną pracę. Zwiedza
jąc biblioteki angielskie, amerykańskie lub skan
dynawskie, stwierdzamy, że pan, który kilka lat
temu był dyrektorem biblioteki, dziś jest wy
kładowcą w szkole, kierownikiem działu biblio
teki lub redaktorem czasopisma bibliotekarskie
go. I nie cierpi na tym jego autorytet. Kadencyjność stanowisk kierowniczych to potężny doping
do aktywności w zarządzaniu; systematyczny
przepływ ludzi i idei między działalnością mery
toryczną, administracyjną i dydaktyczną jest
sprawnym motorem postępu.

No i doczekałem się. Dziś konkursy na
stanowiska dyrektorskie, również w biblio
tekach, stają się czymś powszednim. Bul
wersują one środowiska pracownicze, a czę
sto także wywołują uzasadnioną irytację,
i nie tylko w kręgach weryfikowanych dyre
ktorów o peerelowskim jeszcze rodowodzie.
Konkursy takie to w naszym kraju instytu
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cja młoda, bez tradycji i wypracowanych
reguł funkcjonowania. Nic dziwnego więc,
że jest używana — i nadużywana — nie tyle
w celu doskonalenia kadr kierowniczych, co
w celu usuwania dyrektorów niewygodnych
dla aktualnych decydentów czy też zespo
łów pracowniczych. Tak, tak! — również
personelu, bo znaczna część — a może
i większość — inicjatyw dotyczących „wery
fikacji” dyrektorów wcale nie jest pomysłem
„władz”. Inicjatywy takie nader często spo
wodowane bywają nie nieudolnością „sze
fów”, ale, wręcz przeciwnie, próbami rac
jonalizacji zatrudnienia lub aktywizacji za
siedziałych i zaśniedziałych struktur i ludzi.
A dopóki nie ma jasno i logicznie sprecyzo
wanych reguł procedury konkursowej, moż
na bez trudu a „demokratycznie” ustawić
przeszkody nie do pokonania przed „tref
nym” kandydatem na dyrektora. No, ale to
konieczna cena zmian. Jako niepoprawny
optymista mam nadzieję, że i konkursy
przybiorą u nas niedługo cywilizowaną for
mę.
Tak więc doczekałem się spełnienia swe
go wielokrotnie powtarzanego postulatu,
a nawet miałem możność w początkach
1992 roku wypróbować na własnej skórze
uroki weryfikacji. A było tych uroków nie
mało, więcej, niż musiało być. Oczywiście
już sama konieczność poddania się egzami
nowi i całkiem realna możliwość odejścia
z zajmowanego stanowiska (i to nawet nie
„na własną prośbę”) jest stanem dla zasie
działego dyrektora dostatecznie stresują
cym. Doszły także dodatkowe emocje.
O ogłoszeniu konkursu dowiedziałem się
— podobnie jak i dyrektorzy pozostałych
instytucji podporządkowanych sierpeckiemu samorządowi — z ogłoszenia w „Tygo
dniku Płockim”. Dopiero w dniu następ
nym po ukazaniu się tego anonsu otrzyma
liśmy z Urzędu Miejskiego stosowne zawia
domienie z zachętą do udziału w konkursie
i życzeniami pomyślnego dla nas wyniku
w starciu z ewentualnymi kontrkandydata
mi. Po ochłonięciu z pierwszych emocji
postanowiłem wziąć udział w konkursie
— bo i pole ewentualnego manewru miałem

raczej ograniczone. Opracowałem więc sto
sowne propozycje programowe, złożyłem je,
gdzie trzeba, i 15 łutego stawiłem się w no
wym garniturze przed oblicze licznej Komi
sji Konkursowej. Stawiłem się, ale po trzeź
wym rozważeniu moich „za” i „przeciw”
oczekiwałem na wyniki tej rozmowy
z umiarkowanym pesymizmem.
Sądziłem, że brak jest podstaw do nad
miernego optymizmu, choć sama rozmowa
była rzeczowa i raczej sympatyczna. Panów
z Rady Miejskiej interesowały moje po
glądy na kierunki rozwoju biblioteki i czy
telnictwa, padło nawet pytanie, w jakim
kierunku powinna pójść nowelizacja Usta
wy o bibliotekach. Nikogo natomiast, o dzi
wo, nie oburzał fakt, że nierozważnie uro
dziłem się tak wcześnie i że najbardziej
aktywny okres mojej pracy przypadł na
czas PRL-u. Jestem bibliotekarzem z długo
letnim (aż nadto!) stażem i dość wszech
stronnym przygotowaniem — to można
przyjąć jako plusy. Lecz z drugiej strony nie
mam chyba ani krzty dyrektorskiej charyz
my, bardzo umiarkowane uzdolnienia me
nadżerskie, no i wiek raczej nie rokujący, że
takie zdolności jeszcze w sobie wykształcę
i rozwinę.
Ale to niestety nie wszystkie moje man
kamenty. Przecież przez wiele lat byłem
członkiem PZPR, otarłem się o PRON
i nigdy nie ukrywałem, że jestem człowie
kiem niewierzącym. Jakby tego wszystkiego
było mało, zdarzyło mi się nawet kiedyś
dyskutować z dwoma księżmi sierpeckimi
nad problemem, czy niektóre wskazania

obecnej nauki społecznej Kościoła katolic
kiego są w pełni zgodne z literą i duchem
Ewangelii A przecież decydenci sierpeccy
wywodzą się ze środowiska Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich patronowanego przez
Kurię Płocką. I jeszcze jedno — moją
kontrkandydatką była p. mgr Kasia Meller,
inteligentna polonistka i biblioteka’-ka
wywodząca się z dobrej rodziny sierpeckiej,
a co gorsza (dla mnie oczywiście) — poza
służbowe bardzo ładna i miła 28-letnia
dziewczyna. Ten szczegół mógł mieć też
istotne znaczenie, gdy weźmie się pod uwa
gę fakt, że w 10-osobowej Komisji Kon
kursowej zasiadało sześciu witalnych pa
nów w wieku 30-40 łat. Toteż nie tylko
z ulgą i satysfakcją, ale i ze szczerym
zdziwieniem przyjąłem do wiadomości
informację, że Komisja w głosowaniu taj
nym wypowiedziała się za mną, a ściślej
— za moim programem (i to ponoć jedno
myślnie).
Cóż, werdykt ten utrwalił narastające we
mnie od dawna podejrzenie, że w pracy
zawodowej towarzyszy mi uparcie od lat
przychylność losu. A także przekonanie, że tu,
„na dole”, decydenci — i ci z lewa, i ci
z prawa — przywiązują większą wagę niż
tamci „na górze” do takich cech kandydatów
do pracy jak kompetenqa i zaangażowanie
zawodowe. I pewnie dlatego Polska Gminna
prezentuje się dziś bardziej rzetelnie i op
tymistycznie niż Polska Warszawska.
JAN BURAKOWSKI

SPROSTOW ANIE
W numerze 4 zostały ponownie wydrukowane wszystkie adresy filii Centrum
Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, jako sprostowanie błędów, które wystąpiły
w informacji podanej w numerze 1 (s. 37-38). Ale nie dość na tym. Pech adresowy
ściga naszą korektę do końca, co łatwo zauważyć przy fotografiach w numerze 3
(s. 36), gdzie również samo Centrum znalazło się przy uł. Banacha zamiast
Hankiewicza. Prosimy Czytelników o poprawienie, a wszystkich zainteresowanych,
w tym p. Danutę Kurach (nie Kuroch), serdecznie przepraszamy.
REDAKCJA
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Bolesław Howorka

Wideokaseta w bibliotece
W naszych mieszkaniach pojawia się coraz więcej magnetowidów, systematycz
nie zwiększa się zainteresowanie kasetami z filmami na taśmach magnetycznych.
Kupujemy wideokasety, a przede wszystkim coraz częściej interesują nas możliwości
wypożyczenia tych nowych nośników obrazu i dźwięku.
To stosunkowo nowe problemy, które
nie są w naszym kraju właściwie uregulowa
ne przez obowiązujące przepisy prawne. Te
akty normatywne, które obowiązują i mogą
chociażby w pewnym stopniu dotyczyć tych
spraw, pochodzą z lat, kiedy jeszcze nikomu
nie śniło się nie tylko o magnetowidach
i o filmach na wideokasetach, ale nawet
o tym, że za kilka, a najdalej za kilkanaście
lat w prawie każdym polskim domu będzie
odbiornik telewizyjny.
Problematyki wypożyczania i eksploata
cji wideokaset mogą dotyczyć następujące
akty normatywne, ustanowione przed oko
ło czterdziestu laty;
• ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r.
o kinematografii, ogłoszona w „Dzienniku
Ustaw” nr 66, poz. 452, która kilkakrotnie
była nowelizowana,
• ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o pra
wie autorskim, promulgowana w „Dzien
niku Ustaw” nr 34, poz. 234, także kilka
krotnie zmieniana.
Daty powyższych przepisów najlepiej
świadczą o tym, że wiele ich postanowień
nie odpowiada obecnej sytuacji, odbiega od
uregulowań przyjętych przez akty normaty
wne obowiązujące w innych krajach.
Jak wiadomo, od kilku lat trwają prace
nad przygotowaniem nowego tekstu ustawy
o prawie autorskim. Nowa ustawa, zgodna
z obowiązującymi normami prawa między
narodowego \ uwzględniająca także nowe
uregulowania przyjęte w krajach, w których
magnetowidy i wideokasety są eksploato
wane od lat, odpowiadająca „duchowi cza
sów”, może być skierowana do laski mar
szałkowskiej w najbliższym czasie, a po
stanowienia jej wejdą w życie w ciągu kilku
najbliższych miesięcy. Może także dojść do

takiej sytuacji, że sprawa uchwalenia tej
ustawy będzie z tych bądź innych przyczyn
odwlekana. Nie wiadomo, kiedy dojdzie do
pierwszego czytania projektu ani ile czasu
projekt ten będzie stanowił przedmiot zain
teresowania komisji sejmowych. Potem mu
si nastąpić drugie czytanie, głosowanie,
ustawa trafi do Senatu i będzie przez tę Izbę
naszego Parlamentu przyjęta lub odrzuco
na. Przyjętą ustawę musi jeszcze podpisać
Prezydent.
Następną czynnością stanowiącą waru
nek sine qua non ważności tego aktu nor
matywnego jest jego „promulgacja”, tj.
ogłoszenie w „Dzienniku Ustaw”. A potem
jeszcze trwające co najmniej czternaście dni
vacatio legis, obliczane od dnia ogłoszenia
ustawy, a przeznaczone na zapoznanie się
z treścią tego aktu normatywnego przez
zainteresowane osoby, na przygotowanie
się do jego wdrożenia.
I trzeba mieć nadzieję, że ustawa ta nie
będzie zawierała delegacji dla naczelnych
organów administracji państwowej, upowa
żnień do wydawania przepisów wykonaw
czych. Bo z tym jest u nas, w Polsce,
naprawdę bardzo źle. Ilustracją sytuacji
związanej ze stanowieniem aktów wykona
wczych jest słynna (w moim środowisku)
sprawa wydawania przepisów wykonaw
czych do ustawy o szkolnictwie wyższym,
ustawy, która weszła w życie z końcem
września 1990 r., której postanowienia obli
gowały rząd do wydania przepisów wyko
nawczych nie później jak do 31 marca 1991 r.,
a do której do dnia dzisiejszego (koniec
marca 1992 r.) wielu przepisów wykonaw
czych nie wydano.
A czas nagli. Uchwalenia nowej ustawy
o prawie autorskim żądają od nas inne
państwa, żądają organizacje międzynarodo-

* Green Paper on copyright and the challenge of
technology - copyright issues requiring immediate action.
Coinniision of the European Communities 1988.

Pierwsze czytanie projektu ustawy o prawie auto
rskim odbyło się w Sejmie dnia 2 kwietnia, gdy artykuł
został już złożony do druku (przyp. red.).
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we. Grożą nam poważnymi sankcjami.
Brak właściwej ochrony praw autorów po
woduje, że do Polski nie trafiają wideokasety z filmami naukowymi, że polskim
bibliotekom naukowym niektóre instytucje
nie chcą sprzedawać tych materiałów bib
liotecznych w obawie, że prawa autorów nie
będą właściwie chronione. Polska została
uznana za kraj, w którym bardzo rozwinęło
się „piractwo wydawnicze” ściśle związane
z „dzikim rynkiem”; m.in. pirackie kopie
wideokaset oferowane są nie tylko z „łóżek
polowych”, na bazarach, stadionach i tar
gowiskach. Kasety, wynik pirackiej działal
ności często nawet zarejestrowanych „wy
twórni”, spotykane są także w eleganckich
sklepach, w oficjalnie działających wypoży
czalniach. Te sprawy wymagają jak naj
szybszego uregulowania.
Moją pracę nad przygotowaniem tego
artykułu hamowała obawa, że zanim zo
stanie on opublikowany, nastąpi promulgacja nowej ustawy o prawie autorskim. Oba
wiałem się — jak to się teraz okazuje, bez
powodu — że tezy tego artykułu szybko się
zdezaktualizują, że artykuł ten spotka los
podobny do losu mojego podręcznika^ wy
danego przed rokiem, a napisanego i od
danego do wydawnictwa pięć lat wcześniej.
Jak to już wskazywałem niektóre infor
macje zawarte w tym podręczniku, ale tylko
niektóre, są dzisiaj nieaktualne.
Na moich spotkaniach z pracownikami
bibliotek pada wiele pytań dotyczących eks
ploatowania wideokaset. Padają pytania na
temat kupowania tych materiałów biblio
tecznych, pytania o sprawy związane z or
ganizowaniem wypożyczalni kaset, o eks
ploatowanie tych nośników obrazu i dźwię
ku w bibliotekach.
Kupujemy wideokasety dla biblioteki
Biblioteki gromadzą w swoich zbiorach
materiały biblioteczne, do których ustawa
o bibliotekach zalicza także media będące
nośnikami obrazu i dźwięku. Ustawa ta
w art. 4 ust. 1 stanowi, że do zadań biblio
tek w szczególności należy; „1) gromadzenie.
’ Bolesław H o w o r k a: Elementy prawa dla biblio
tekarzy i dokumentalistów. Warszawa Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, 1990.
* Bolesław H o w o r k a: Autorecenzja. „Poradnik
Bibliotekarza” 1991 nr 6 s. 19-21.

przechowywanie i konserwacja materiałów
bibliotecznych, jak: [...obok wymienionych
— B. H.] wszelkie inne zapisy obrazu
i dźwięku”. Takimi nośnikami, zapisami
obrazu i dźwięku są m.in. wideokasety. Dla
tych materiałów bibliotecznych jest miejsce
w naszych magazynach, na półkach biblio
tek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
Biblioteki gromadzą, opracowują, przechowywują, wykonują też inne czynności
należące do ich statutowych zadań, także
w odniesieniu do wideokaset. Kupując wi
deokasety bibliotekarz ma obowiązek
zwrócenia uwagi na to, czy interesującą go
kopię sporządzono w legalnie działającej
wytwórni. Na opakowaniu, na pojemniku
zawierającym wideokasetę musi być wyraź
nie zaznaczone, że kopia została wykonana
w określonej (nazwą i adresem) licencjono
wanej wytwórni. Nie wolno nam kupować
kaset wyprodukowanych nielegalnie, wy
tworów „pirackiej” działalności, kopii spo
rządzonych z naruszeniem przepisów prawa
autorskiego.
Bibliotekarzowi nie wolno dać się zwieść
wywieszoną w punkcie sprzedaży kaset in
formacją, że właściciel zarejestrował swój
„interes” w ZAIKS-ie, że uiszcza jakieś
kwoty na rzecz tej organizacji. Sam fakt
zgłoszenia, zarejestrowania prowadzonej
działalności gospodarczej nie przesądza
o legalności pochodzenia sprzedawanych
wideokaset. W wielu punktach sprzedaży
mamy do czynienia z wyrobami „pirackich
wytwórni”, oferowane są nam dzieła chro
nione przepisami prawa autorskiego i po
krewnych przepisów, lecz reprodukowane
bez zezwolenia. Bez zgody autora, twórcy
dzieła, nie wolno rozpowszechniać utworu.
„Prawo autorskie obejmuje, w granicach
określonych ustawą, prawo do:
1) ochrony autorskich dóbr osobistych,
2) wyłącznego rozporządzania utworem,
3) wynagrodzenia za
wykorzystanie
utworu” (art. 15 prawa autorskiego).
„Pirackie kopie” nie mogą być groma
dzone przez biblioteki. Muszą o to dbać
odpowiedzialni bibliotekarze. Działania ta
kie kontroluje powołana specjalnie w tym
celu „Agencja RAPID”. Jej inspektorzy
sprawdzają pochodzenie kopii znajdujących
się w sprzedaży i w wypożyczalniach. Mają
także prawo kontrolowania w tym zakresie
zbiorów bibliotecznych. „Pirackie kopie” są
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konfiskowane, niszczone. Protokół konfis
katy czy zniszczenia nie stanowi podstawy
odpisania materiałów bibliotecznych z księ
gi inwentarzowej biblioteki bez dalszych
konsekwencji Niezależnie od konieczności
zapłacenia ewentualnej grzywny, bibliote
karz, który dokonał zakupu względnie za
akceptował zakup zakwestionowanych po
zycji, poniesie dalsze tego konsekwencje.
Kodeks pracy przewiduje (art. 114):
Pracownik, który wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków pracow
niczych ze swej winy wyrządził zakładowi pracy
szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną we
dług zasad określonych w przepisach niniejszego
rozdziału.

Kupno „pirackiej” kopii jest na pewno
przejawem „nienależytego wykonania obo
wiązków pracowniczych”. Szkoda spowo
dowana skonfiskowaniem, zniszczeniem
tych kopii jest ściśle związana z materialną
odpowiedzialnością bibliotekarza, który
odpowiada za dokonanie takiego zakupu.
A szkoda biblioteki jest ewidentna, wyraża
się kwotą stanowiącą równowartość sumy
zapłaconej za kupione kopie.
Wypożyczanie wideokaset
Problematyka wynajmu wideokaset pozostaje w ścisłym związku z pytaniem, czy
ten, niewątpliwie bardzo dochodowy proce
der, może rodzić inne obowiązki, poza obo
wiązkiem uiszczenia odpowiednich podat
ków związanych z działalnością gospodar
czą przez instytucję prowadzącą wypoży
czalnię wideokaset.
Należy tutaj podkreślić, że sprawa ta nie
jest odpowiednio uregulowana przez obo
wiązujące w naszym kraju przepisy. Nie ma
w tej sprawie żadnych postanowień w pra
wie autorskim. Jak wspomniałem na wstę
pie, obowiązująca od czterdziestu lat usta
wa o prawie autorskim nie mogła przewidy
wać konsekwencji upowszechnienia techni
ki magnetowidowej. Uchwalono ją w cza
sach, kiedy do naszego kraju docierały
dopiero pierwsze egzemplarze nowocześ
niejszych od gramofonów odtwarzaczy
dźwięku — magnetofonów.
Autorzy zajmujący się prawnymi aspek
tami rozpowszechniania kaset wideo
’ Monika C z a j k o w s k a - D ą b r o w s k a : Ak
tualne problemy związane z rozpowszechnianiem wideo
kaset na tle polskiego prawa autorskiego. „Przegląd
Sądowy” 1991 z. 5/6 s. 40-61.
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wskazują na to, że chociaż można wyrażać
przekonanie, iż „wszelkie dalsze akty dys
ponowania nośnikiem materialnym utworu
[po zakupieniu kasety u licencjonowanego
wytwórcy — B. H.] nie stanowią już in
gerencji w sferę chronioną prawem autor
skim”, to jednak z drugiej strony
„uświadomiono sobie, że wynajem nośników
utworów audiowizualnych stanowi wysoce do
chodowy, wykazujący rosnącą ekspansję sposób
eksploatacji tych dzieł. Poczucie słuszności na
kazuje znalezienie formuły prawnej, która po
zwoliłaby podmiotowi prawa autorskiego [.,.]
partycypować w dochodach czerpanych z wynaj
mu wideokaset.

I należy spodziewać się, że nowa ustawa
o prawie autorskim zawierać będzie od
powiednie postanowienia dające korzyści
twórcom dzieł, które zostały skopiowane,
a następnie stanowią przedmiot wynajmu.
Jednakże obecnie należy dopuścić w tej
sprawie pogląd, że po dokonaniu legalnego
zakupu kopii dzieła na taśmie magnetycznej
wszelkie dalsze działania, wyrażające się
różnymi sposobami dysponowania kopią,
nie naruszają przepisów obowiązującej
ustawy o prawie autorskim. Trzeba tu jed
nak podkreślić: taki pogląd ma prawo oby
watelstwa w naszym kraju do czasu wejścia
w życie nowych przepisów, które mogą
uregulować tę sprawę w inny sposób.
Ale biblioteki nie mogą wynajmować
gromadzonych u siebie, w swoich magazy
nach, materiałów bibliotecznych. Biblioteki
wchodzące w skład ogólnokrajowej sieci
bibliotecznej, do których stosuje się przepi
sy ustawy o bibliotekach, nie mają prawa
odpłatnie udostępniać użytkownikom po
siadanych zbiorów.
Warto przypomnieć, że umową najmu
wynajmujący zobowiązuje się oddać najem
cy rzecz do używania przez czas oznaczony
lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje
się płacić wynajmującemu umówiony czynsz
(art. 659 § 1 kodeksu cywilnego). P ł a c i ć !
Pobierać należność?
Tego bibliotekom stanowiącym ogniwa
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej nie wolno
robić. „Korzystanie z bibliotek ogólnokra
jowej sieci bibliotecznej jest bezpłatne”
— tak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o bib
liotekach. W ustawie tej wymienione są
sytuacje, kiedy wolno pobierać opłaty, kau
cje, żądać zwrotu kosztów względnie za
płacenia odszkodowania (art. 15 ust. 3). Nie

ma w tych przepisach postanowień umoż
liwiających pobieranie opłat za wypoży
czenia.
Z obowiązujących przepisów wynika, że
biblioteki, do których stosuje się ustawę
o bibliotekach, nie wynajmują swoich zbio
rów. Nie mogą podejmować działań, o któ
rych mówi art. 659 § 1 kodeksu cywilnego.
Biblioteki te użyczają materiałów biblio
tecznych. „Przez umowę użyczenia użycza
jący zobowiązuje się zezwolić biorącemu,
przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na
bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu
rzeczy” (art. 710 kodeksu cywilnego).
Generalnie rzecz biorąc — biblioteki nie
prowadzą działalności gospodarczej. W ża
dnym wypadku nie mogą odpłatnie wypo
życzać swoich zbiorów.
Biblioteki, które są jednostkami budże
towymi, mogą posiadać gospodarstwa po
mocnicze lub środki specjalne. Przypomnijmy, co oznaczają te terminy. Gospodarstwa
pomocnicze prowadzą działalność uboczną
o charakterze produkcyjnym i usługowym
i tworzone są, gdy uzasadnione okazuje się
organizacyjne wyodrębnienie tej działalno
ści. Środki specjalne różnią się od gospo
darstw pomocniczych jedynie tym, że dzia
łalność ich nie jest wyodrębniona organiza
cyjnie. Organ właściwy do utworzenia gos
podarstwa pomocniczego rozważy, czy wy
pożyczalnia wideokaset — nośnika obrazu
i dźwięku, o którym nic nie wiedziano w r.
1968, w czasie kiedy ustawa o bibliotekach
była uchwalana, może stanowić przedmiot
działalności ubocznej biblioteki, o charak
terze usługowym. Szkoły, w których działa
ją biblioteki, na pewno mogą się ubiegać
o umożliwienie im prowadzenia takiej dzia
łalności. Zresztą, w sytuacji gdy biblioteka
stanowi komórkę organizacyjną innej jed
nostki organizacyjnej, nic nie ogranicza tej
jednostki i na pewno może ona, poza bib
lioteką, zorganizować wypożyczalnię wide
okaset.
Biblioteka — zakład budżetowy łub in
stytucja prowadząca gospodarkę finansową
na zasadach ustalonych dla zakładów bu
dżetowych — nie ma takich możliwości.
Wypożyczalnia wideokaset pobierająca za
swoje usługi odpłatność nie może stanowić
komórki organizacyjnej biblioteki, do któ
rej stosuje się przepisy ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i pro

wadzeniu działalności kulturalnej („Dzien
nik Ustaw” nr 114, poz. 493). Kasety z fil
mami stanowiące element zbiorów tych bib
liotek muszą być przedmiotem bezpłatnego
wypożyczania.
Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie,
aby biblioteka publiczna wynajęła w swoim
budynku pomieszczenia, w których jakaś
osoba fizyczna łub prawna, jakaś instytucja,
prowadzić będzie zakład wynajmu kaset
wideo. Powszechnie uważa się, że jest to
działalność bardzo dochodowa. Osoba lub
instytucja prowadząca taką wypożyczalnię
musi płacić bibliotece odpowiedni czynsz za
wynajem lokalu użytkowego (art. 680-692
kc). Wypożyczalnię wideokaset prowadzić
może także, w ramach swojej działalności
gospodarczej, fundacja, np. gminna funda
cja kultury, utworzona na podstawie prze
pisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach 0ednolity tekst w „Dzienniku
Ustaw” 1991 nr 46, poz. 203).
Dodajmy tutaj, że ustawa z dnia 31
stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych („Dziennik Ustaw” nr 3,
poz, 12) w art. 9 ust. 1 pkt 5 zawiera
postanowienia zwalniające z obowiązku
płacenia podatku dochodowego osoby pra
wne, których statutowym celem jest m.in.
działalność oświatowa i kulturalna —
w części, w jakiej w roku podatkowym lub
w roku po nim następującym dochody
zostały przeznaczone na cele statutowe.
Seanse wideo w bibliotece
Biblioteki, które są instytucjami kultury
w rozumieniu przepisów ustawy o organi
zowaniu i prowadzeniu działalności kultu
ralnej, zobowiązane są do wykonywania
zadań wymienionych w tym akcie normaty
wnym. Do podstawowych zadań instytucji
kultury należy ekukacja kulturalna i wy
chowanie przez sztukę, a także rozpozna
wanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
oraz zainteresowań kulturalnych użytkow
ników. Stanowi o tym art. 32 ust. 2 tej
ustawy.
Żadne imprezy organizowane w biblio
tece, a należące do zadań instytucji kultury
nie wymagają uzyskania zgody jakichkol
wiek innych organów tak długo, jak długo
nie będzie to typowa działalność gospodar
cza. Taka działalność może być opodat
kowana, a na organizowanie seansów fil
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mowych i podobnych wymagana jest także
zgoda kompetentnego organu administracji
rządowej, stosownie do postanowień prze
pisów wspomnianej już tutaj ustawy o kine
matografii. Ustawa ta (art. 14 ust. 1) przewi
duje kary za zakładanie i prowadzenie „tea
trów świetlnych” albo za publiczne wyświe
tlanie filmów, bez stosownego zezwolenia.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie mające osobowości praw
nej mogą prowadzić działalność kulturalną,
m.in. także na zasadach określonych
w ustawie o działalności gospodarczej. N a
leży tutaj przypomnieć, że imprezy artys
tyczne lub rozrywkowe organizowane w ra
mach działalności kulturalnej przez te pod
mioty, które prowadzą działalność kultural
ną nie jako instytucje kultury, ale na pod
stawie przepisów szczególnych przewidują
cych możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej przez określone jednostki or
ganizacyjne bądź osoby prawne lub fizycz
ne, na odrębnych zasadach, muszą stoso
wać się do postanowień ustawy o działalno
ści gospodarczej. Imprezy artystyczne lub
rozrywkowe organizowane przez te pod
mioty w ramach działalności kulturalnej,
odbywające się w ich stałych siedzibach, nie
wymagają dopełnienia innych formalności.
O imprezach, które odbywają się poza stałą
siedzibą albo w sposób objazdowy, osoby te
lub instytucje muszą zawiadamiać organ
gminy właściwy ze względu na miejsce im
prezy (art. 34-36 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej).
Biblioteki jako państwowe bądź komu
nalne instytucje kultury, wykonując swoje
statutowe zadania, mogą korzystać ze wszy
stkich mediów przydatnych do realizowa
nia tych zadań. Jeśli działania te są odpłat
ne i stanowią elementy planu działalności
instytucji, m.in. planu przychodów, to pro
wadzone w związku z tym rozliczenia opie
rają się na zasadach określonych w odręb
nych przepisach o rachunkowości. Biblio
teki — instytucje kultury są jednostkami
organizacyjnymi prowadzącymi gospodar
kę finansową, które rozliczają się z budże
tem państwa lub gminy według zasad usta
lonych dla zakładów budżetowych.
Biblioteki mogą organizować zamknięte
pokazy filmów na wideokasetach, nie po
bierając odpłatności za wstęp. Pokazy te

20

stanowić będą zadania wynikające z planu
działalności biblioteki Organizowanie bez
płatnych imprez nie może zobowiązywać
organizatora do wnoszenia opłat na rzecz
twórcy. Zamknięte, bezpłatne, planowe za
jęcia z dziećmi i młodzieżą nie mogą być
uznane za rozpowszechnianie opublikowa
nych utworów. Stosowane środki audiowi
zualne stanowią w takiej sytuacji tylko
materiał pomocniczy w prowadzeniu dzia
łalności statutowej biblioteki; biblioteki
— zakładu pubłicznego wykonującego bar
dzo ważne społecznie zadania, nie prowa
dzącego działalności nastawionej na zysk.
W takiej samej sytuacji znajdują się przecież
szkoły wszystkich typów, stosujące nowe
techniki w toku działalności dydaktycznej.
Magnetowid staje się coraz częściej pod
stawowym narzędziem w pracy szkoły,
w pracy innych placówek oświatowych.
Organizowanie publicznych pokazów fi
lmów wideo ograniczone jest postanowie
niami art. 23 ustawy o prawie autorskim:
Wolno rozpowszechniać opublikowane utwo
ry przy pomocy fonii i wizji przewodowej lub
bezprzewodowej; twórcy należy się wynagrodze
nie w wysokości odpowiadającej przyjętym
w tych przypadkach zasadom wynagradzania
twórców.

Z przepisów tych wynika, że organizacja
otwartych, publicznych, odpłatnych poka
zów filmów wideo wymaga zgody twórcy
lub przedsiębiorstwa (instytucji), które uzys
kało od twórcy odpowiednie pełnomocnict
wa — licencje. Organizowanie imprez, na
które wstęp jest płatny, musi także być
związane z przekazaniem określonej należ
ności twórcy lub instytucji mającej stosow
ne licencje.
A więc organizowanie publicznych po
kazów filmów wideo to już zupełnie inny
problem.

Autor jeszcze raz pragnie podkreślić, że
to wszystko, co zostało w tym artykule
napisane, opiera się na przepisach obowią
zującej jeszcze ustawy o prawie autorskim.
Opracowywana obecnie nowa ustawa może
w istotny sposób zmienić zasady, na pod
stawie których korzystamy dotąd z wideokaset.

Grażyna Szpulak

Opłaty w bibliotekach,,,?
Wszyscy widzimy i wiemy, co się dzieje z budżetem, a tym samym z kulturą
i oświatą. Nie ma od roku waloryzacji plac; zarobki poniżej średniej krajowej;
żadnych perspektyw na przyszłość.
Szkoły znajdują się niekiedy w sytuacjach
po prostu tragicznych, pozostaje im głównie
zmartwienie o to, by zapewnić comiesięczną
wypłatę poborów nauczycielom i pracowni
kom administracyjnym. Telewizja polska
przetłumaczyła (dowcipnie? prawdziwie?)
skrót nazwy naszego ministerstwa jako
M-inimum E-dukacji N-arodowej, Przykre
to, ale prawdziwe. Zresztą w podobny sposób
— jako m-iińma — możemy „rozszyfrowy
wać” także inne ministerstwa.
Wszystko, co tylko wiąże się z pienię
dzmi, odbija się bardzo niekorzystnie na
bibliotekach różnych szczebli Spójrzmy na
dzisiejszego bibliotekarza: to jest dopiero
wyjątkowy okaz! Zarobki w dalekim „ogo
nie”, rodziny na utrzymaniu, czynsze (NO
WE!) do opłacenia, a on przy tym wszyst
kim jeszcze się zamartwia, że nie ma za co
kupić książki do biblioteki. Czyżby ta praca
aż tak szkodziła...?
Niektóre biblioteki nieśmiało zaczynają
pobierać opłaty od czytelników, usiłując
w ten sposób zapewnić sobie pewne środki
finansowe, choć — naprawdę — jest to
kropla w morzu potrzeb. Ale skoro nie ma
innej możliwości...? Nie od dzisiaj jestem
zdania, że biblioteki wszystkich szczebli
powinny — oficjalnie! — pobierać od każ
dego czytelnika stosowne opłaty (miesięcz
ne, kwartalne, roczne — sprawa do uzgod
nienia), czyli tzw. wpisowe (np. 10 tys. zł
miesięcznie).
Oprócz tego powinny obowiązkowo
wprowadzić kaucje za wypożyczane książki,
np. 20 tys. zł od jednej pozycji, co przy
dzisiejszych cenach książek nie jest kwotą
wygórowaną. W przypadku szczególnie
cennych, wartościowych egzemplarzy bib
lioteki ustalałyby tę kaucję indywidualnie.
Dotyczyłoby to głównie bibliotek nauko
wych, uniwersyteckich, gdzie zdarza się, że
np. student woli zapłacić karę, aby tylko
zatrzymać książkę na własność.

Kaucje powinny obowiązywać już w bi
bliotekach szkolnych. Jedynie w szkołach
podstawowych konieczne byłoby inne roz
wiązanie, gdyż trudno wyobrazić sobie mło
dsze dzieci biegające do biblioteki z pienię
dzmi w garści Uważam, że w tym wypadku
albo kwota wpisowa mogłaby być wyższa (z
zastrzeżeniem, że jej część podlega zwrotowi
np. z końcem roku szkolnego), albo w skła
dce na Komitet Rodzicielski powinna być
zastrzeżona suma na bibliotekę szkolną.
Począwszy od szkoły średniej czytelnik
wpłaeałby kaucję za każdą wypożyczoną
książkę. Przyjmując podaną wyżej kwotę,
uczeń wypożyczający trzy książki wpłacał
by bibliotekarzowi sumę 60 tys. zł. Przy
zwrocie książek otrzymywałby pieniądze
z powrotem łub mógł wypożyczyć następne
trzy pozycje. Zatem owe kaucje nie stano
wiłyby żadnego zarobku dla biblioteki. By
łyby — tylko i wyłącznie — zabezpiecze
niem na wypadek, kiedy to czytelnik zmie
nia miejsce zamieszkania, zmienia szkołę
i „znika” wraz z naszymi książkami. Gorzej:
nie reaguje na wysyłane przez bibliotekę
monity.
Która biblioteka w takiej sytuacji zdecy
duje się na „ściganie” nieuczciwego czytel
nika na drodze sądowej? Kto pokryłby
koszty? W takim przypadku np. po wy
słaniu monitu oraz miesięcznym oczekiwa
niu kaucja przechodziłaby na konto biblio
teki Można by wówczas zużyć ją na kupno
takiego samego tytułu lub mnej książki Nie
tyle pozwoliłoby to bibliotekom na wzbo
gacenie zbiorów, co dałoby szansę na utrzy
manie tego, czego dopracowały się przez
minione lata. Cokolwiek by mówić, nie
wolno na ten dorobek „machnąć” ręką
i wszystko przekreślić. Chociaż nie zdziwi
łoby mnie dzisiaj, gdyby np. zwolennicy p.
Moczulskiego doszli do wniosku, że wszyst
kie te zbiory, powstałe w okresie „komuny”,
składają się z wydawnictw komunistycz
nych i jako takie powinny zostać zlikwido-
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wane. Jak wiemy z historii, nie raz, nie dwa
płonęły stosy z książkami. A ponoć historia
lubi się powtarzać... (?)
Wracając do tematu: w swojej bibliotece
licealnej w ubiegłym roku szkolnym nie
kupiłam ani jednej książki, ^edyny zakup to
kilka egzemplarzy podręczników i słowni
ków do języka angielskiego dokonany przez
nauczyciela tego przedmiotu. Dodam, że
miniony rok szkolny nie był wcale lepszy
niż poprzedni, przynajmniej dla biblioteki.
Rozumiem konieczność wyposażenia szkoły
w telewizory, magnetowidy, magnetofony,
komputery itp. Tylko że jeśli zaczniemy
myśleć wyłącznie o jednym, to COŚ nam
„umknie” po drodze. „Umknie” nam książ
ka. Zawsze byłam zdania, że film — filmem
(obojętnie, czy obejrzymy go w kinie, czy na
wideo w szkole), teatr — teatrem (dostępny
dla niewielu, niestety), komputer — kom
puterem. Książki nam nic nie zastąpi. Pod
stawą była, jest i będzie KSIĄŻKA w swo
jej tradycyjnej postaci: książka jako źródło
wiedzy, jako środek poznania świata, jako
odpowiedź na niełatwe pytania, jako spo
sób na wolny czas, jako rozrywka i „po
karm dla duszy”, jako forma zainteresowań
itd. itd.
Nigdy nie deprecjonowałam żadnego ro
dzaju literatury, nawet tendencyjnych kry
minałów. Po prostu dlatego, że CZYTA
NIE już samo w sobie UCZY. Uczy od
najmłodszych lat choćby zasad naszej piso
wni, ortografii, wysławiania się. Dlatego
dopóki miałam środki finansowe na zakup
książek, starałam się kupować wydawnict
wa naprawdę różne — naukowe, popular
nonaukowe, literaturę piękną, a w niej kla
sykę polską i światową, literaturę współ
czesną, fantastykę, lekturę młodzieżową,
przygodową, historyczną, a także sensacyj
ną. Były powieści i opowiadania, reportaże,
pamiętniki itd.
Wiemy, że biblioteka szkolna nie ma
możliwości gromadzenia wszystkiego, co
ukazuje się na rynku księgarskim. Pod tym
względem nie byliśmy i raczej nie będziemy
konkurencją dla bibliotek publicznych. Ale
też nie można pozwolić, aby biblioteka
szkolna była zbiorem jedynie lektur i pod
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ręczników! Cłiciałam zawsze dawać mło
dzieży choć minimalny wybór. Przykro to
powiedzieć, ale niestety moje ostatnie po
rządne zakupy miały miejsce jeszcze „za
komuny”.
Taka sytuacja, jaka jest obecnie, nie
sprzyja przyciągnięciu dzieci i młodzieży do
książek ani do biblioteki szkolnej. Jeżeli
ktoś polubił czytanie, sam znajdzie drogę
— inne biblioteki, księgozbiór własny, wy
pożyczenia od rówieśników, przyjaciół itp.
Natomiast jeżeli w bibliotece szkolnej
uczeń, który dopiero sposobi się na czytel
nika, raz, drugi, trzeci usłyszy: „nie ma”, to
więcej do nas nie przyjdzie.
Dlaczego o tym piszę? Głównie z dwu
powodów.
Po pierwsze — od dwu lat na podstawie
prowadzonych przez siebie statystyk obser
wuję znaczny spadek czytelnictwa. Przy
bywa nam klas, ale maleje średnia prze
czytanych książek na jednego ucznia
(w r. 1989 wynosiła ona 10, obecnie nie
przekracza 5 wol. Jest to zjawisko bardzo
niepokojące.
Po drugie — w dobie rozpowszechnienia
sprzętu wideo, istnienia dużej liczby wypo
życzalni kaset z filmami powstała nowa
forma spędzania przez naszą młodzież wol
nego czasu. Zaczyna ona niestety domino
wać w stopniu — według mnie — zbyt
dużym, może nawet niebezpiecznie dużym.
Często przy tym w grę wchodzą filmy,
których poziom trudno określić jako do
stateczny.
Chcę przez to powiedzieć, że prowadzo
na przez rząd polityka oświatowa i kul
turalna doprowadza powoli do tego, że
sami zaczynamy „popychać” tę młodzież
w niepożądanym kierunku. Po prostu ma
my jej coraz mniej do zaoferowania. Jeżeli
taka sytuacja będzie się utrzymywać, nie
widzę szans na poprawę. Uważam, że
KSIĄŻKA to jest coś podstawowego, co
powinniśmy zapewnić w odpowiednim'wy
borze młodemu człowiekowi. Toteż jeśli
proponowane przeze mnie opłaty mogą
pomóc w tym choćby minimalnie, należy je
wprowadzić. Książka na pewno jest tego
warta.
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Grażyna Lewandowicz

Salon książki dziecięcej w Montreuil
W roku 1985 dwa samorządy terytorial
ne: Rada Główna Departamentu Seine Sa
int-Denis i Rada miasta Montreuil, położo
nego na wschodnim przedmieściu Paryża,
zdecydowały o stworzeniu wspólnej impre
zy, na której mogliby się spotkać wszyscy
związani z książką dla dzieci: wydawcy
i księgarze, autorzy i ilustratorzy, biblio
tekarze i nauczyciele. Celem tego przed
sięwzięcia było umożliwienie również i dzie
ciom zapoznania się z różnorodnością pro
dukcji wydawniczej oraz z dynamiką tego
sektora pracującego z myślą o potrzebach
najmłodszych czytelników. W tym pierw
szym roku impreza przyciągnęła kilkunastu
wydawców, którzy przyjęli zaproszenie do
udziału w salonie i na powierzchni 3000 m^
wystawili swe propozycje dla dzieci. Obej
rzało je 10 000 zwiedzających.
Od tego czasu minęło 7 lat, w czasie
których impreza została uznana za najważ
niejszą w tej dziedzinie i rozrosła się ogrom
nie. Dzisiaj plac przed gmachem merostwa
w Montreuil na czas trwania salonu —
zwykle jest to początek grudnia — zajmują
ogromne hale o powierzchni 8000 m^,
w których wszyscy wydawcy prezentują
prawie całą produkcję wydawniczą książek
i czasopism dla dzieci. Prezentować jest co.
We Francji produkcja wydawnicza książki
dla dzieci to ponad 7000 tytułów rocznie
w 77 milionach egzemplarzy, to 9% całości
produkcji wydawniczej, to 125 tytułów ga
zet i czasopism dla dzieci w 150 milionach
egzemplarzy (dane za rok 1990). W r. 1990
salon odwiedziło 70 000 osób, w tym 23 000
dzieci i 12 000 osób związanych bezpośred
nio z książką dla dziecka. Zainteresowani
mieli okazję spotkać się z ponad 700 auto
rami i ilustratorami.
Nowością roku 1991 było zaproszenie
do większego udziału wydawców francu
skojęzycznych ze Szwajcarii, Belgii, Quebecu, krajów Maghrebu i innych krajów afry
kańskich; mocniejszy akcent położono na
popularyzację prasy dla dzieci oraz kaset
i płyt jako środków wspomagających i uzu
pełniających lekturę dzieci.
Rokrocznie inny jest temat-hasło salonu.
W r. 1990 była nim książka popularnonau

kowa, w 1991 — baśń, która jest bez
wątpienia najważniejszym z rodzajów lite
rackich, uprzywilejowanym w produkcji
wydawniczej — dzięki baśni można naj
lepiej poznać bogactwo i różnorodność kul
tur. Dla zwiedzających, szczególnie dla
dzieci, na terenie hal zorganizowano trzy
przestrzenie — trzy wyspy baśni. Były to:
• wyspa Charles’a Perraulta — poświę
cona baśni francuskiej,
• wyspa braci Grimm — poświęcona
baśniom Europy Północnej i Wschodniej,
• wyspa baśni z 1001 nocy — poświęco
na baśniom Bliskiego Wschodu i basenu
Morza Śródziemnego.
Wkraczając na teren baśniowych wysp,
ciekawie zaprojektowanych scenograficznie,
dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi
tradycjami, w których powstawały baśnie,
i wypełnić zadania ogromnego, towarzy
szącego salonowi konkursu ze znajomości
baśni.
Oprócz trzech wysp baśni organizatorzy
stworzyli przestrzeń poświęconą ilustracji
do znanej baśni Perraulta — Paluszek.
Poproszono siedmiu ilustratorów z różnych
krajów o ich własne interpretacje — ilustra
cje do tej baśni. Jednym z zaproszonych
gości był Stasys Eidrigevicius z Polski, zdo
bywca Grand Prix na Biennale ilustracji
dziecięcej w Bratysławie w r. 1991. Inny
polski akcent stanowiły prace sześciu mło
dych ilustratorów, absolwentów warszaw
skiej ASP, prezentowane wśród prac mło
dych adeptów ilustracji książkowej.
Podczas trwania salonu przyznawane są
nagrody: nagroda nowości i totem książki
dziecięcej w trzech kategoriach: dla książki
obrazkowej, dla książki popularnonauko
wej i dla powieści. Otwarciu salonu towa
rzyszyła dwudniowa międzynarodowa kon
ferencja poświęcona baśni Można było tak
że posłuchać baśni w interpretacji zawodo
wych opowiadaczy.
Piąty, ostatni dzień trwania salonu, za
wsze przeznaczony dla profesjonalistów,
jest okazją do spotkania się i wymiany
doświadczeń tych wszystkich, którzy są od
powiedzialni za kreowanie związków mię
dzy dzieckiem a książką.
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Bardzo trudno jest oddać słowami świąteczno-jarmarczną atmosferę salonu —
wszak początek grudnia to okazja do
gwiazdkowo-noworocznych zakupów, jesz
cze trudniej przedstawić kolorowe bogac
two prezentowanych książek we wszystkich
możliwych postaciach: z drewna, materiału,
plastiku, książki-gry, książki-puzzle, komik
sy, encyklopedie dla całkiem małych i tro
chę większych. Także dorośli mogli znaleźć
coś dla siebie, przede wszystkim przewod
niki po literaturze dla dzieci oraz specjalis

tyczne czasopisma z tego zakresu. To, co
najbardziej fascynujące, to obecność dzieci,
które swobodnie książki oglądały, kartko
wały, czytały, bawiły się na wyspach bajek
i na całym terenie salonu.
A u nas? Też warto by pomyśleć o zor
ganizowaniu podobnej imprezy wobec dość
dynamicznie rozwijającego się rynku książ
ki dla dzieci, jej rozproszenia po ulicznych
straganach. Byłaby to doskonała okazja do
zaprezentowania przez wydawców ich do
robku, okazja do wymiany doświadczeń.

INFORMACJE • POGŁOSKI • DONOSY • INFORMACJE • POGŁOSKI
PUBLIKACJE
Bibliotekarz 1992 nr 2 — zawartość: m.in. Graży
na S z p u l a k — „Strategia przetrwania a bib
lioteka szkolna”, Irena B o r e c k a — „Biblio
teka szkolna a koncepcja zmiany programu
kształcenia ogólnego w polskich szkołach”, Jani
na K u r n a t o w s k a — Informacja patentowa
z zastosowaniem CD-ROM”, Stanisław K r z y 
w i c k i — „Bibliotekarstwo w Republice Fede
ralnej Niemiec” (2), rozmowa z ks. Krzysztofem
G o n e t e m , zastępcą dyrektora Biblioteki Se
minarium Duchownego w Warszawie. Ponadto
o zautomatyzowanym systemie bibliotecznym
VTLS, ramowy statut gminnej biblioteki publicz
nej, doniesienia, przegląd piśmiennictwa.
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Krakowie 1992 nr 1 przy
nosi głównie materiały o charakterze sprawoz
dawczym: „Biblioteki publiczne m. Krakowa
w 1991 r.” (Józef Z a j ąc), relacje o działalności
bibliotek dzielnicowych — Podgórze (Franciszek
O l s z e w s k i ) , Krowodrza (Anna W i ś n i e w s k a), Nowa Huta (Barbara C z e r k a w s k a ) ,
„Solidarności” przy MBP (Krystyna S t r z e 
le c k a ) , Zarządu Okręgu SBP (Anna J a w o r 
sk a ), a także o tarnowskich bibliotekach pub
licznych (Zofia R o g o w s k a ) .
Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny Woje
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu 1992
nr 2 zawiera zestawienia bibliograficzne: Urszuli
S z c z a w k i — „Początki Państwa Polskiego”
oraz ,Armia Krajowa w pamiętnikach i wspom
nieniach”, Krzysztofa K a s p r z a k a — „Ochrona przyrody”, Andrzeja D u d z i a k a bib
liografie osobowe — „95 rocznica śmierci Jo
hanna Brahmsa” oraz „Tadeusz Łomnicki”.
Wśród materiałów metodycznych scenariusz im
prezy „Aby dzieciństwo uczcić słonecznie”
w opracowaniu Zofii M i c h a l s k i e j i Domicylli S i e r z c h u ł y . Ponadto zestawienie nowo
ści księgozbioru podręcznego i przegląd nowości
regionalnych.
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„Biblioteka w Szkole” 1991 nr 11/12 poświęcony
jest w całości konserwacji i ochronie zbiorów
bibliotecznych (autor Jerzy Wieprzkowski). Pub
likacja adresowana do mdych i średnich bibliotek.
„Biblioteka w Szkole” 1992 nr 1 — integralną
częścią zeszytu jest opracowany przez Wiesławę
P a p i e r s k ą i Barbarę T o m k i e w i c z po
radnik dla dyrektora szkoły — „Hospitacja bib
lioteki szkolnej”.
„Biblioteka w Szkole” 1992 nr 2/3 — zawiera
m.in. „Vademecum nauczyciela bibliotekarza” (oprac. Danuta S a n i e w s k a - T e l e c k a ).
Książka polska w okresie zaborów. Wybrane pro
blemy metodologii i dydaktyki bibliografii, bib
liotekoznawstwa i informatologii — praca zbiór,
pod redakcją Marii K o c ó j o w e j ukazała się
w edycji Towarzystwa Wydawców Prac Nauko
wych „Universitas”, Kraków 1991 (134 s.).
Biblioteki więzienne — praca Elżbiety Barbary
Z y b e r t , wydana przez SBP (Warszawa 1991,
116 s., 28 tys. zł), w zakres problematyki włącza
sprawy bibliotek więziennych poza granicami
Polski i w tym kontekście rozpatruje bibliotekar
stwo więzienne w Polsce w 1. 1918-1981, z cezurą
w latach wojny. Omówiono założenia polskiej
polityki penitencjarnej w zakresie działalności
kulturalno-oświatowej, w tym organizacji i funk
cjonowania bibliotek więziennych jako czynnika
dużej wagi dla ludzi w warunkach odbywania
kary pozbawienia wolności.
‘
„Polonez-fantazja op. 61” Fryderyka Chopina
— druk bibliofilski wydany w nakładzie 500 egz„
który stanowił ufundowaną przez Bibliotekę N a
rodową nagrodę dla laureatów XII Międzynaro
dowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina, jest obecnie oferowany miłośnikom
muzyki, kolekcjonerom. Do sprzedaży w cenie
500000 zł przeznaczone są numery 350-400. Dla
kupujących powyżej 10 egz. — 30% zniżki
(Kiosk w Bibliotece Narodowej al. Niepodle
głości 213).

Bruno Schulz
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Bruno Schulz urodził się 12 lipca 1892 r.,
zmarł 19 listopada 1942 r.
Prozaik, krytyk literacki, grafik — pra
cował jako nauczyciel rysunku w rodzin
nym Drohobyczu.
Przedstawiciel polskiego nadrealizmu,
wielki samorodny talent i oryginalne zjawi
sko literackie. Był mistrzem makabrycznej
groteski, jego utwory przenika lęk przed
przyszłością świata, przed zbliżającą się
nieuchronnie zagładą. Wydając w roku
1934 Sklepy cynamonowe zaistniał jako pi
sarz w pełni już ukształtowany, choć jego
bogata i wciąż olśniewająca twórczość
związana była z atmosferą prowincjonal
nego miasteczka, w którym spędził całe
życie.

Tragiczne losy pisarza — wegetacja
i śmierć w drohobyckim getcie — podzieliły
również jego utwory. Zaginął rękopis po
wieści Mesjasz, znikły również inne prace
literackie, malarskie oraz większość obfitej
korespondencji z przyjaciółmi. Ocalony do
robek pisarza mieści się w jednym niewiel
kim tomie. Ale i to, co ocalało, zapewnia
mu szczególne miejsce w literaturze pol
skiej XX wieku, do czego przyczyniły się
niewątpliwie wznowienia jego książek
w kraju oraz liczne przekłady na języki
obce.
Obszerną bibhografię prac na temat
Brunona Schulza za lata 1934-1975 zamie
szcza „Pamiętnik Literacki” rocznik 1978
zeszyt 2 s. 293-303.

SPUŚCIZNA
LITER ACKO-ARTYSTYCZNA
BRUNONA SCHULZA

PU BLIK A CJE
O ŻY CIU I TW Ó R CZO ŚCI
BRUN ON A SCHULZA

Exlibrisy Brunona Schulza / oprać.
Jerzy Ficowski. — Łódź : Wydaw.
Łódzkie, 1982

BARAŃCZAK Stanisław. Tablica
z M acondo. — Londyn : Aneks, 1990.
— S. 106-119 : Twarz Brunona Schulza

Księga listów / oprać. Jerzy Ficow
ski. — Kraków : Wydaw. Literackie,
1975

BOLECKI Włodzimierz. Poetycki
model prozy w dwudziestoleciu między
wojennym. — Wrocław : Ossolineum,
1982. — S, 170-224 : Język poetycki
i proza ; twórczość Brunona Schulza

Proza / wstęp Artur Sandauer.
— Kraków : Wydaw. Literackie 1964
Sanatorium Pod Klepsydrą.
szawa : „Rój”, 1937
Sklepy cynamonowe.
„Rój”, 1934

W ar-

W arszawa

Sklepy cynamonowe ; Sanatorium
Pod Klepsydrą ; Kometa / przedm. Ar
tur Sandauer. — Kraków : Wydaw.
Literackie 1957

BUGAJSKI Leszek. Proza Brunona
Schulza // W: Lektury licealisty : szkice
/ pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka
Bugajskiego. — Wrocław : Ossolineum,
1986. — S. 66-71
CH W IN Stefan : Twórczość i auto
rytety. Bruno Schulz wohec romantycz
nych dylematów tworzenia. Pamiętnik
Literacki 1985 z. 1 s. 69-93
FICO W SK I Jerzy : Okolice sklepów
cynamonowych. — K raków : Wydaw.
Literackie 1986
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FIC O W SK I Jerzy. Regiony wielkiej
herezji ; szkice o życiu i twórczości
Brunona Schulza. — Wyd. 2. — K ra
ków : Wydaw. Literackie 1975
GOŁĄB Janusz Jakub : M etafi
zyczne osamotnienie Brunona Schulza.
Twórczość 1988 nr 4 s. 112-116
JARZĘBSKI Jerzy. Genezis (o filo
zofii twórczości Brunona Schulza) / / W ’.
Literackie wizje i re-wizje : materiały
pomocnicze dla szkoły średniej / pod
red. M ariana Stępnia i W acława M a
łeckiego. — W arszawa : WSiP, 1980.
— S. 180-186
JARZĘBSKI Jerzy. Powieść jako
autokreacja. — K raków : Wydaw. Lite
rackie 1984. — S. 170-226 : Czasoprzes
trzeń mitu i marzenia w prozie Brunona
Schulza
K A RK OW SK I Czesław. Kultura
i krytyka inteligencji w twórczości Bru
nona Schulza. — Wrocław : Ossoli
neum, 1979
K O STK IEW ICZO W A Teresa. Bru
no Schulz : „Sanatorium Pod Klepsyd
rą” // W: Czytamy utwory współczesne
: analizy / Teresa Kostkiewiczowa, Ale
ksandra Okopień-Sławińska, Janusz
Sławiński. — W arszawa : PZWS, 1967.
— S. 192-204
K U R O W IC K I Jan. Człowiek i sytu
acje ludzkie. — Wrocław : Ossolineum,
1977. — S. 23-57 : Bruno Schulz : dzie
cko w antykwariacie kultur

N E U G E R Leonard. „W mitycznym
jakimś mateczniku” (Bruno Schulz) //
W: Autorzy naszych lektur : szkice
o pisarzach współczesnych / pod red.
W łodzimierza Maciąga. — Wyd. 4 zm.
— W rocław : Ossolineum, 1987. — S.
201-211
PANAS Władysław. Apologia i de
strukcja (Moc wielkiego sezonu Bruno
na Schulza) // W: Nowela, opowiada
nie, gawęda : interpretacje małych form
narracyjnych / pod red. Kazimierza
Bartoszyóskiego [i in.j — Wyd. 2 po
szerz. — W arszawa : Państ. Wydaw.
Naukowe, 1979. — S. 237-251
RACHW AŁ Tadeusz. Remityzacja
słowa : rzecz o manekinach w prozie
Brunona Schulza // W: Znak i semioza
; z zagadnień semiotyki tekstu literac
kiego / pod red. Wojciecha Kałagi
i Tadeusza Sławka. — Katowice : Uni
wersytet Śląski, 1985. — S. 116-124
SA M O JLIK
Czesław. Groteska
— pisarstwo wszechstronnie banalne
: sprawa prozy Brunona Schulza // W:
Z problemów literatury polskiej XX
wieku. T. 2 : Literatura międzywojenna
/ pod red. Aliny Brodzkiej i Zbigniewa
Żabickiego. — W arszawa : PIW , 1965.
— S. 266-296
SANDAUER Artur. Dla każdego
coś przykrego. — K raków : Wydaw.
Literackie, 1966. — S. 308-325 : Sprawa
Schulza

M ALISZEW ICZ B. : Powieść nie
możliwa Brunona Schulza. Zeszyty
Naukowe W SP Opole, Filologia Polska
1989 z. 27 s. 135-144

SANDAUER Artur. Liryka i logika
: wybór pism krytycznych. — W ar
szawa : PIW , 1971. — S. 75-100 : Rze
czywistość zdegradowana

M ARZEC Anna. Od Schulza do
Myśliwskiego. — W arszawa : WSiP,
1988. — S. 7-19 : Łamanie konwencji
prawdopodobieństwa epickiego : Bruno
Schulz : „Sklepy cynamonowe”

SANDAUER Artur. Zebrane pisma
krytyczne. T. 1. — W arszawa : PIW ,
1981. — S. 614-635 ; Schulz i Gomb
rowicz czyli Literatura głębin (próba
psychoanalizy)
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s PEINA Jerzy. Bankructwo realno
ści : proza Brunona Schulza. — Poznań
: Państ. Wydaw. Naukowe, 1974
SPEINA Jerzy. Bruno Schulz a nadrealizm // W: O prozie polskiej XX
wieku : materiały z konferencji ogól
nopolskiej w Toruniu. Listopad 1968.
— Wrocław : Ossolineum, 1971. —
S. 183-198
Studia o prozie Brunona Schulza
/ pod red. Tadeusza Bujnickiego.
— Katowice : Uniwersytet Śląski, 1976
SU LIK OW SK I Andrzej. Twórczość
Brunona Schulza w krytyce i badaniach
literackich (1934-1976). Pamiętnik L ite
racki 1978 z. 2 s. 264-293
SZYM AŃSKI Wiesław. Outsiderzy
i słowiarze : eseje, szkice, interpretacje.
— Wrocław : Ossolineum, 1973. —

S. 95-128 : N a początku było słowo
: o prozie Brunona Schulza
SZYM AŃSKI Wiesław. Wyznawca
Absolutu i M aterii — Bruno Schulz //
W: Prozaicy dwudziestolecia między
wojennego : Sylwetki / pod red. Boles
ława Farona. — W arszawa : Wiedza
Powszechna, 1977. — S. 593-615
TR ZCIŃ SK I Łukasz : Schulzowski
mit uniwersalnego sensu. Pismo Literacko-Artystyczne 1986 n r 5 s. 96-111
WYKA Kazimierz. Stara szuflada.
— K raków : Wydaw. Literackie, 1967.
— S. 259-271 : Dwugłos o Schulzu
W YSKIEL Wojciech. Inna twarz
Hioba : problematyka alienacyjna
w dziele Brunona Schulza. — Kraków
: Wydaw. Literackie, 1980
Oprać. ZDZISŁAWA MIERNIK
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Spotkanie ministra kultury i sztuki, prof. Andrzeja
Sicińskiego, z przedstawicielami Sekcji Krajowej
Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „So
lidarność” odbyło się 27 II. Poruszono szereg
spraw budzących niepokój środowiska biblio
tekarskiego, wśród nich m.in. pozbawienie or
ganu centalnego wpływu na stan sieci i na sposób
przekształceń w warunkach zmiany systemu
ustrojowego, brak dostatecznie jasnych ustaleń
w sprawie finansowania bibliotek, brak ustano
wień prawnych, które by określały status biblio
teki wojewódzkiej i jej funkcje wobec bibliotek
samorządowych, osamotnienie środowiska w sta
raniach o utrzymanie bibliotek, zjawiska niebez
pieczne dla ogólnej kultury społeczeństwa — spa
dek czytelnictwa, brak pieniędzy na kupno no
wości, oddawanie dobrych książek na przemiał,
zdominowanie rynku przez publikacje miernej
wartości itp. Słowa ministra — na książce się
wychowałem i życia bez książki sobie nie wyo
brażam — świadczą zapewne, że sprzyja biblio
tekom, lecz co pójdzie za tą refleksją?
Centralna Biblioteka Wojskowa, uroczyście otwar
ta 27 stycznia w nowej siedzibie przy ul. Ostro
bramskiej 109, kontynuuje tradycje zapoczątko
wane w r. 1919, będącym datą jej powstania.

Obecnie ma w zbiorach blisko pół miliona pozycji,
w tym ponad 3 tys. starych druków, Ulkaset
rękopisów, bogaty wybór map i planów, mikrofil
my, taśmy magnetofonowe (zbiory przedwojenne
uległy zniszczeniu w czasie wojny). Czytelnicy
mają też do dyspozycji ok. 250 tytułów czasopism
w języku polskim oraz ponad 100 obcojęzycznych.
CBW udostępnia swe zasoby wszystkim zaintere
sowanym, nie tylko wojskowym.
Komitet Założycielski Towarzystwa Bibliotekarzy
Szkół Polskich zatwierdził projekt statutu organi
zacji. Dokument ten określa Towarzystwo jako
samorządną organizację społeczną o charakterze
fachowym i zawodowym, zrzeszającą osoby zwią
zane zawodowo lub naukowo ze sprawami książ
ki, czytelnictwa i bibliotek. Do głównych celów
Towarzystwa zaliczono współudział w tworzeniu
właściwych warunków działania bibliotekom
szkolnym, integrację środowiska zawodowego
nauczycieli bibliotekarzy i ochronę jego interesów
zawodowych, popieranie inicjatyw zawodowych,
doskonalenie fachowe. Pracami Towarzystwa bę
dzie kierowała Rada Główna, a oddziałów tereno
wych — rady oddziałów. Organizatorzy liczą, że
Towarzystwo zostanie zarejestrowane przed koń
cem bieżącego roku szkolnego.
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Scenariusz imprezy

w pięćsetną rocznicę odkrycia Ameryki
(propozycje dla bibliotek)
Bliska już data 500. rocznicy odkrycia Amery
ki przez Krzysztofa Kolumba (12 X 1492) daje
okazję do zaakcentowania jej w bibliotekach.
Każda biblioteka, także najmniejsza, może wybrać
jedną z licznych, możliwych do zastosowania
form, próbując jednocześnie ożywić czytelnictwo
literatury geograficznej, podróżniczej, historycznej,
a także książek z dziedziny sztuki i historii kul
tury. Towarzyszyć temu będzie również odświeże
nie księgozbiorów przez selekcję i nowe nabytki.
Świętowanie tej okrągłej daty pozwoli za
stanowić się nad specyfiką drogi rozwojowej
współczesnych krajów Ameryki Północnej i Ła
cińskiej — spadkobierców unicestwionej cywili
zacji prekolumbijskiej. Mając na uwadze zarów

Konkurs z logogryfem
Najpierw opracowujemy graficznie i wywie
szamy w widocznym miejscu plakat według po
niższego szablonu:
KONKURS
AMERYKA I JEJ ODKRYWCA —

KRZYSZTOF KOLUMB
Przerysuj siatkę logogryfu i wpisz poziomo
w odpowiednie kratki wyrazy o podanym
poniżej znaczeniu.
1
1111

n
jj
Tl

4
5C
6
7
8
r r r
10

-

;

□zm

Dowolny
element
graficzny
np.
• portret
odkrywcy
• kontury
Ameryki

1. Kraj w Europie
2. Imię jednego z braci Kolumba
3. Port, z którego wyruszyła pierwsza wy
prawa
4. Nazwa jednego ze statków podróżnika
5. Budowla, którą najchętniej wznoszono
w państwach indiańskich
6. Urodził się tam Kolumb
7. Do jej ujścia dotarł odkrywca
8. Zwierzę, którego nie znali Indianie
9. Miasto, gdzie spoczęły zwłoki Kolumba
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no pozytywy, jak i negatywy związane z wydarze
niem sprzed 500 lat, upamiętniamy ten fakt
najczęściej przez zorganizowanie w bibliotece
wystawy, spotkania ze znanym podróżnikiem lub
pisarzem-reportażystą bądź urządzenie większej
imprezy (konkursu, montażu literackiego, sesji
popularnonaukowej i in.).
Poniższym propozycjom przyświeca jedynie
cel inspirujący, a dotyczą one trzech tylko pomy
słów:
— prostego konkursu z logogryfem
— nieco obszerniejszego konkursu czytelni
czego sprawdzającego (w oparciu o literaturę
przedmiotu)
— scenariusza wystawy rocznicowej.

10. Typ statku żaglowego stosowany na prze
łomie XV i XVI wieku
Litery w kratkach oznaczonych ramką, czyta
ne z góry do dołu, dadzą nazwę jednej z wysp
odkrytych przez Kolumba (przez niego na
daną!).
Odpowiedzi na kartkach składamy w biblio
tece do dnia ..............
Zapoznaj się z potrzebnymi książkami i ar
tykułami z czasopism, których spis wywieszo
ny jest w bibliotece!
Za dobre odpowiedzi przewidziane są na
grody książkowe!
UWAGA:
W bibliotece wywieszamy spis bibliograficzny
posiadanych pozycji. Dla ułatwienia pracy czytel
nikom można przygotować dla nich powielone
kartki ze schematem logogryfu i znaczeniem
wyrazów.
Prawidłowe odpowiedzi:
1. Hiszpania. 2. Diego. 3. Palos. 4. Pinta. 5. pirami
da. 6, Genua. 7. Orinoko. 8. koń. 9. Sewilla. 10. karawela. Wyraz w ramce: HISPANIOLA.

Konkurs czytelniczy
CO WIESZ O KRZYSZTOFIE KOLUMBIE
I JEGO EPOCE?
Pierwszą czynnością jest przygotowanie este
tycznie zaprojektowanego plakatu, np. według
wzoru:

Scenariusz imprezy
Temat konkursu
(może być sformułowany jak wyżej)
Zachęcamy Cię do udziału w konkursie
organizowanym przez bibliotekę.
Spróbuj swych sił! Proponujemy 25 pytań
konkursowych. Jeżeli odpowiesz prawidłowo
na 20 z nich, już możesz brać udział w loso
waniu nagród. Po kartki z pytaniami zgłoś się
do biblioteki, gdzie na uczestników czekają
również potrzebne książki.
Termin składania odpowiedzi upływa
z dniem ................

20. Określ, jaki klimat panował na obszarze
Ameryki Środkowej.
21. Kiedy Kolumb wyruszył na swą ostatnią
wyprawę i co go spotkało?
22. Co się stało z Kolumbem w czasie czwartej
wyprawy i po jej zakończeniu?
23. Kiedy i w jakich okolicznościach zmarł
Kolumb?
24. Podaj pochodzenie nazwy „Ameryka”.
25. Jakie potężne państwo indiańskie istniało
wówczas w Ameryce Środkowej? Wymień
nazwisko pogromcy jego mieszkańców.
Prawidłowe odpowiedzi

Dowolny element graficzny np. ry
sunek statku żaglowego tej epoki

P y ta n ia k o n k u rso w e :
1. Kto sfinansował wyprawy Kolumba?
2. Kiedy i gdzie urodził się Krzysztof Kolumb?
3. Czym zajmował się Kolumb i jakie były jego
zainteresowania?
4. Jaki był cel wyprawy Kolumba?
5. Kto i kiedy pierwszy dotarł do Indii opływa
jąc Afrykę?
6. Podaj datę pierwszej wyprawy Kolumba
i nazwę portu, z którego wyruszyła.
7. Określ rodzaj i podaj nazwy statków, na
których admirał Kolumb wyruszył na swą
pierwszą wyprawę.
8. Podaj dokładną datę odkrycia pierwszej
wyspy. Jak nazwał ją Kolumb?
9. Jakie nazwy otrzymały kolejne wyspy odkry
te w czasie pierwszej wyprawy? Jak nazywają
się one dzisiaj?
10. Jakie rośliny, nieznane dotąd w Europie,
pojawiły się w niej dzięki odkryciom Kolum
ba?
11. Jakich bogactw Hiszpanie poszukiwali na
nowym kontynencie?
12. Jak Kolumb nazwał tubylców i co było tego
powodem?
13. Kiedy i w jakim składzie Kolumb wyruszył
na drugą wyprawę?
14. Które tereny Kolumb objął w posiadanie
w czasie drugiej wyprawy?
15. W jaki sposób Hiszpanie rządzili na od
krytych wyspach?
16. Podaj najważniejsze dane dotyczące wyru
szenia trzeciej wyprawy Kolumba.
17. Do jakich nowych terenów Kolumb dopłynął
podczas trzeciej wyprawy?
18. Co się stało na wyspach w czasie nieobec
ności Kolumba?
19. Jak ukarano braci Kolumbów?

1. Hiszpańska para królewska: Ferdynand i Izabela I,
zwana Katolicką.
2. Urodził się w roku 1451 w Genui. Miasto to było
wówczas stolicą samodzielnej republiki.
3. Był żeglarzem, interesował się kartografią — sam
umiał rysować mapy.
4. Zamierzał popłynąć na zachód przez Atlantyk, by
dotrzeć drogą morską do Indii.
5. Żeglarz portugalski Vasco de Gama, który dotarł do
miasta Kalikat (ang, Calicut) w Indiach w r. 1498.
6. Wyruszyła ona 3 sierpnia 1492 r. z portu Palos.
1. Wypłynął na trzech karawelach o nazwach: Santa
Marla, Nina i Pinta.
8. Było to 12 października 1492 r. Nazwano tę wyspę
San Salvador (Święty Zbawiciel).
9. Drugą wyspą była Juana (dzisiejsza Kuba), trzecią
— Hispaniola (dziś Haiti).
10. Do Europy przywieziono ziemniaki, kukurydzę i ty
toń.
11. Szukali głównie złota, srebra, pereł i kosztowności
będących w posiadaniu tubylców. Jednak złota zna
leźli początkowo mniej, niż się spodziewali.
12. Nadał im nazwę Indianie, bowiem sądził, że dotarł
z innej strony do Indii, był przekonany, że znajduje
się u wybrzeży Azji.
13. Wypłynął we wrześniu 1493 r. z portu w Kadyksie
w sile 14 karawel, 3 statków towarowych i 1200
ludzi.
14. Odkrył i objął w posiadanie Hiszpanii Małe Antyle,
Puerto Rico oraz Jamajkę.
15. Rządzili krwawo. Zabijali Indian tysiącami stosując
wobec nich ucisk i grabież. Chwytali także krajow
ców w niewolę i sprzedawali ich potem w Europie.
16. Wyprawa wyruszyła w r. 1498 z portu Sanlńcar
w liczbie 6 okrętów. Załogę stanowili przestępcy
kryminalni.
17. Dopłynął po raz pierwszy do wybrzeży stałego
kontynentu amerykańskiego na terenie dzisiejszej
Wenezueli, przy ujściu Orinoko.
18. Na wyspach wybuchło powstanie przeciw bratu
Kolumba — Bartłomiejowi. Rządził on bezwzględ
nie i był chciwy bogactw. Ludność tubyłcza, wynisz
czana przez zaborców i europejskie choroby, popad
ła w nędzę.
19. Aresztowano ich, zakuto w kajdany i odesłano do
Hiszpanii, a majątek skonfiskowano. Jednak wkrót
ce król darował im karę.
20. Był to klimat tropikalny, bardzo niezdrowy dla
Europejczyków.
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21. Wyruszył w r. 1502 z Kadyksu. Miał tylko 4 okręty
i 150 ludzi. Nowy gubernator nie wpuścił go na ląd.
Kolumb płynąc dalej odkrył wybrzeża Ameryki
Środkowej.
22. Przez rok żył w nędzy na Jamajce. Kiedy w r. 1504
wrócił do Hiszpanii, zmarła jego protektorka, królo
wa Izabela. Kolumb nie odzyskał godności i wpły
wów.
23. Nadmierna i niezaspokojona ambiqa oraz żądza
bogactw doprowadziły go do depresji i choroby.
Zmarł 28 maja 1506 r.
24. Od nazwiska włoskiego kupca, astronoma i podróż
nika — Ameriga Vespucciego. W czasie swych
podróży do Nowego Świata nabrał on przekonania,
że nie jest to Azja, lecz zupełnie inny ląd.
25. Było to państwo Azteków, które zajmowało teren
dzisiejszego pd. Meksyku, Salwadoru i Gwatemali.
Aztekowie zostali podbici w latach 1519-1521 przez
hiszpańskiego żeglarza, Ferdynanda Corteza.
UWAGA;
Pytania powinny być powielone i udostępnione
w bibliotece. Pod każdym pytaniem należy zostawić
miejsce na wpisanie odpowiedzi. Bibliografię dla uczest
ników konkursu można opracować w formie spisu na
planszy lub w postaci katalożku.

WYSTAWA — projekt scenariusza
P ro p o z y c je

o g ó ln e

Zanim zorganizujemy wystawę, warto ogłosić
wśród czytelników konkurs na pracę indywidual
ną lub zespołową związaną tematycznie z rocz
nicą. Może to być rysunek, rzeźba, ubiór męski
z epoki konkwistadorów, zbroja żołnierza hisz
pańskiego, maska indiańska, amulet, replika ozdo
by indiańskiej, makieta piramidy stopniowej, mo
del karaweli żaglowej, mapa z wykreśloną trasą
podróży admirała Kolumba, utwór literacki i in.
Najlepsze prace mogą być wykorzystane jako
elementy zdobnicze wystawy. Ekspozycja musi
otrzymać estetyczną oprawę plastyczną, w tym
napis główny i napisy w obrębie poszczególnych
stoisk. Napis główny powinien krótko i zwięźle
wyrażać temat. Oto trzy przykładowe warianty
(do wyboru łub przeredagowania):

500-lecie odkrycia Ameryki
Epokowe wyprawy Krzysztofa
Kolum ba
W okół odkrycia Ameryki
Przy komponowaniu wystroju całości przy
datne byłoby umieszczenie w centralnym miejscu
dużej mapy świata. Jeszcze lepiej, gdy będzie to
spory globus — trasy kolejnych podróży można
na nim uwidocznić za pomocą przytwierdzonych
wstążeczek lub cienkich pasków papieru.
Poszczególne części wystawy będą podpo
rządkowane hasłu głównemu, ale zarazem tema
tycznie od siebie niezależne.
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s z c z e g ó ło w e

Spróbujemy zaprojektować 5 stoisk opatrzo
nych napisami, a w obrębie każdego określić:
a. zasób wiadomości,
b. koncepcję oprawy (np. propozycje doty
czące eksponatów),
c. podstawową wskazówkę bibliograficzną
(np. fragment książki zawierającej potrzebne ilus
tracje).

Stoisko I — Hiszpania za czasów Kolumba
a. Sytuacja na Półwyspie Iberyjskim pod ko
niec XV wieku. Hiszpania a Portugalia. Rządy
Izabeli i Ferdynanda. Wojna z emiratem Grana
dy i marzenia o dalszych podbojach.
b. Mapa ówczesnej Hiszpanii i jej posiadłości
w rejonie Morza Śródziemnego; portret królowej
Izabeli; strój męski lub kobiecy z epoki (rysunek
albo model).
c. Książki popularnonaukowe a także bele
trystyczne, których akcja rozgrywa się w Hisz
panii przełomu XV i XVI wieku; atlas historycz
ny świata. Warszawa 1974 s. 62-63 (mapa Europy
tego okresu).

Stoisko n — W poszukiwaniu drogi morskiej
do Indii
a. Przyczyny poszukiwania tej drogi — potęga
osmańska. Wielcy odkrywcy i podróżnicy: Henryk
Żeglarz i podboje portugalskie u wybrzeży Afryki;
Bartłomiej Diaz i odkrycie Przylądka Dobrej Na
dziei; Vasco de Gama — opłynięcie Afryki i dotar
cie do Indii (miasto Kalikat, rok 1498).
b. Plansza z konturami Afryki oraz części
Azji aż do Półwyspu Indyjskiego; wykres trasy
podróży Vasco de Gamy; mapa z zaznaczeniem
posiadłości portugalskich w tym okresie.
c. J. MILLER: Człowiek poznaje świat. War
szawa 1964 s. 38-47 (portret Vasco de Gamy
i rysunek z trasą jego podróży). B. ORŁOWSKI,
Z. PRZYROWSKI: Księga odkryć. Warszawa
1987 s. 26-32.

Stoisko n i — Wielkie podróże admirała
Kolumba
a. Wszelkie realia związane z czterema po
dróżami Kolumba, a także wiadomości dotyczą
ce odkrytych terenów:
— p i e r w s z a p o d r ó ż (1492-1493) —
wyspa Guanahani nazwana przez Kolumba San
Salvador (dzisiejsza Watling Island w grupie
wysp Bahama); pn. Juana (Kuba); Hispaniola
(Haiti).
— d r u g a p o d r ó ż (1493-1496) — wyspy;
Dćsirade, Dominika, Maria Galanta, Gwadelupa
(Małe Antyle), Puerto Rico, Jamajka i pd. wy
brzeże Kuby.
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— t r z e c i a p o d r ó ż (1498-1500) — wyspa
Trynidad oraz wybrzeże Ameryki Pd. w delcie
Orinoko.
— c z w a r t a p o d r ó ż (1502-1504) — wscho
dnie wybrzeże Jukatanu w Ameryce Środkowej
(tereny przybrzeżne dzisiejszego Hondurasu, N i
karagui, Kostaryki i Panamy).
b. Model karaweli Kolumba; plansza z wy
kresem kolejnych podróży; portret admirała; ko
pia mapy, którą posługiwał się odkrywca. Zbiory
pocztówek lub fotografii obrazujących specyfikę
fauny, flory i krajobrazu odkrytych ziem.
c. J. MILLER: Człowiek poznaje świat, jw. s.
49-56; G. BLOND: Wielcy żeglarze. Warszawa
1966 s. 6-30 (w tym 16 tablic z ilustracjami).

Stoisko V — Ameryka współczesna

Stoisko IV — Państwa indiańskie i ich
zagłada. Inni żeglarze. Ko
lonizacja Ameryki

BLOND G. Wielcy żeglarze. Warszawa, „Nasza
Księgarnia” 1966.
CEPIK J. Krzysztof Kolumb. Katowice, „Śląsk”
1981.
COOPER J. F. Krzysztof Kolumb. Warszawa, „No
vum” 1989.
KATZ H. Historia Stanów Zjednoczonych Amery
ki. Wrocław, Ossolineum 1971.
KOSIDOWSKI Z. Gdy słońce było bogiem. War
szawa, „Iskry” 1962.
MILLER J. Człowiek poznaje świat. Warszawa,
„Nasza Księgarnia” 1964.
MILLER J. Poczet wielkich podróżników. War
szawa, „Nasza Księgarnia” 1967.
ORŁOWSKI B., PRZYROWSKI Z. Księga odkryć.
Warszawa, „Nasza Księgarnia” 1981.
PEIPER T. Krzysztof Kolumb — odkrywca. War
szawa, „Czytelnik” 1949.
SŁABCZYŃSKI W. Polscy podróżnicy i odkrywcy.
Warszawa, PW N 1988.
STINGL M. Indianie bez tomahawków. Katowice,
„Śląsk” 1987.

a. Starodawna kultura Majów. Aztekowie,
ich potęga i upadek. Wielkie państwo Inków
w Ameryce Pd. Kolonizacja Ameryki Pin. przez
Europejczyków. Amerigo Vespucci i nazwanie
kontynentu od jego imienia. Ferdynand Magel
lan — opłynięcie Ameryki Płn. i pierwsza podróż
dookoła świata. Konkwistadorzy hiszpańscy:
Ferdynand Cortez (wyniszczenie Azteków)
i Franciszek Pizarro (podbój Inków). John Ca
bot, Henryk Hudson i in. (Ameryka Płn.).
b. Świadectwa kultury prekolumbijskiej
w postaci np. makiety piramidy stopniowej, pla
nu miasta Majów lub Azteków, odwzorowanej
rzeźby (np. głowy wojownika azteckiego), rytual
nej maski indiańskiej i in.
c. Z. KOSIDOWSKJ: Gdy słońce było bogiem.
Warszawa 1962 s. 265-344; J. MILLER: Człowiek
poznaje świat, jw. s. 67-71; M. STINGL: Indianie
bez tomahawków. Katowice 1987 s. 34-119.

a. Zmiany na kontynencie amerykańskim na
przestrzeni późniejszych wieków. Kształtowanie
się nowych państw. Badacze dawnych kultur.
Różnice cywilizacyjne między Ameryką Północną
a Ameryką Łacińską. Polskie ślady w Ameryce.
b. Foldery, fotografie, pocztówki, zbiory zna
czków, wideokasety, przezrocza — obrazujące
współczesną Amerykę.
c. H. KATZ: Historia Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Wrocław 1971; W. SŁABCZYŃSKI:
Polscy podróżnicy i odkrywcy. Warszawa 1988
s. 230-303.
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Pił
sudskiego w Łodzi przekazała Bibliotece Narodo
wej cenny dar — 700 płyt gramofonowych oraz
42 rolki pianolowe. W kolekcji znajdują się
nagrania z lat międzywojennych i kilkunastu
powojennych (m.in. Paderewski, Kiepura, K a
wecka, Caruso, Stokowski).
PIŁA. Ogłoszony w lutym 1991 przez Fundację
Literacką im. Agnieszki Bartol, Wojewódzką Bi
bliotekę Publiczną oraz redakcję „Tygodnika
Pilskiego” pierwszy ogólnopolski konkurs litera
cki dla dzieci i młodzieży zaowocował twórczoś
cią obejmującą ponad 10 000 prac nadesłanych
z 49 województw, a także z zagranicy. Pod
koniec roku jury pod przewodnictwem Józefa
Ratajczaka przyznało Grand Prix (maszynę do
pisania) oraz nagrodę specjalną ufundowaną

przez rodziców patronki (tygodniowy pobyt
w domku wczasowym w Chojnie) — Justynie
Macioł (lat 9) z Brzeska (tarnowskie). W grupie
autorów do lat 10 nagrody zdobyli: I — Mag
dalena Czekalska (Łódź), II — Zofia Krasnowolska (Warszawa), III — Anna Ilczuk (Wrocław);
w grupie 11-15 lat: za poezję I — Katarzyna
Iwańczyk (Krasnystaw), U — Magdalena Górna
(Leszno), HI — Katarzyna Skrypko (Słupsk), za
prozę I — Magdalena Bizior (Bydgoszcz) i Eweli
na Golankiewicz (Lisia Góra), II — Michał
Szymczak (Jarocin) i Katarzyna Ślusarska
(Słupsk), III — Anna Górzyńska (Mirosławiec),
Paulina Leśnicka (Trzcianka) i Iwona Tolwejsz
(Wałcz). Wśród 31 wyróżnionych najwięcej było
prac 14-latków. Organizatorzy mają zamiar kon
tynuować konkurs jako jedną z możliwości lite
rackiego rozwoju dzieci i młodzieży.
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Pamięci niezapomnianego wychowawcy
Apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50. rocznicę śmierci
Montaż przeznaczony jest dla uczniów pierwszej
i drugiej klasy szkół średnich oraz dla uczniów ostatnich
klas szkół podstawowych (poczynając od klasy szóstej).
Wykonawcami są narratorzy (5) oraz recytatorzy (5).
Zarówno jedni, jak i drudzy powinni swoje kwestie
wygaszać z pamięci, z wyjątkiem tych, przy których
w montażu zaznaczono — „czyta”, w tym wypadku
recytator powinien trzymać w ręce książkę, a nie kartkę
papieru.

Wskazana jest oprawa plastyczna — mógłby to być
portret Korczaka ozdobiony kwiatami lub wystawa
rysunków uczniowskich ilustrujących życie, działalność
i śmierć wielkiego pedagogæ
Rzeczą pożądaną byłaby również oprawa muzyczna,
np. podkład muzyczny do wybranych fragmentów mon
tażu w wykonaniu uzdolnionych muzycznie uczniów
bądź przy wykorzystaniu płyt i taśm.
Ceł apelu — przybliżenie uczniom postaci wielkiego
pedagoga i przyjaciela dzieci.

Recytator 1

wanków Domu Sierot w Warszawie. A Korczak
coraz częściej martwił się, że jego dzieci przestają
się uśmiechać. W „Pamiętniku” zwierzył się —

Gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce,
uśmiechy dzieci i uśmiechy ptaków,
uśmiech poety i uśmiech lekarza —
powstałby wiersz o Januszu Korczaku \
Narrator 1
Niech w zgodzie z tymi słowami nasz dzisiej
szy apel w 50. rocznicę bohaterskiej śmierci
Starego Doktora będzie chwilą wspomnień o ra
dosnym wychowawcy i o jego wielkim zza grobu
zwycięstwie.
Narrator 2
O zwycięstwie tym mówi np. symboliczne
zakończenie filmu Andrzeja Wajdy — „Kor
czak”, kiedy to wbrew historycznym, okrutnym
realiom „łagodnie uśmiechając się wkracza bajka
[...] i sieroty rozbiegają się, szczęśliwe, po zielonej
łące, a błękitne, rozsłonecznione niebo otuli je
troskliwie jak Stary Doktor do snu wyzwolonego
z koszmarów” 2.
Narrator 3
Obraz ten Tadeusz Szyma nazwał „wniebo
wstąpieniem” dzieci i ich opiekuna oraz przypo
wieścią „o dobru ocalonym i ocalającym w naj
potworniejszych nawet warunkach zupełnego be
stialstwa”
Narrator 4
We wprost nieludzkich warunkach upływały
ostatnie lata, miesiące, tygodnie i dnie wycho-

Recytator 2 (czyta)
Mówię Hannie —
— Dzień dobry.
Odpowiada zdziwionym spojrzeniem.
— Proszę —
— „Uśmiechnij się” *.
Narrator 5
Ubolewał Korczak nad smutkiem dzieci —
gorzkim owocem okupacyjnych przeżyć. Ubole
wał tym bardziej, że przez wiele lat jako wy
chowawca i dyrektor Domu Sierot zabiegał
w różnorodny sposób o to, aby uśmiech jak
najczęściej pojawiał się na twarzach jego wy
chowanków.
Narrator 1
Tak zorganizował życie Domu Sierot — ich
Domu, aby jego mali mieszkańcy z radością
w nim gospodarzyli.
Narrator 2
Obdarzony przez naturę ogromnym poczu
ciem humoru, zarażał wszystkich wokoło uśmie
chem i wesołością. Serdeczny i opiekuńczy, dbał
o to, aby jego sieroty przeżywały możliwie często
radość czułości i nigdy nie chorowały z powodu
braku witaminy „m”.
Recytator 3

’ Stefania N e y: O Januszu Korczaku. „Przyjaciel
Dziecka” 1978 nr 9.
Wiktor W o r o s z y l s k i : .Jestem" Janusza
Korczaka i Andrzeja Wajdy. „Kino” 1990 nr 278.
’ Tadeusz S z y m a : Korczak, Salomon i inni. „Ty
godnik Powszechny” 1990 nr 20.
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Ojcowskie serce ogrzewało
dawało schronienie
* Janusz K o r c z a k : Wybór pism. T. 4. Pamiętnik.
Warszawa 1958 s. 597.
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dawało zabezpieczenie
wyciągały się rączki obejmowały szyję
paluszki dotykały oczu uszu zębów
sprawdzały każdy mięsień, każdy szczegół...
Ojciec — prawdziwy dobry kochający
Ojciec przygarniał dzieci
otaczał ramieniem
coraz mocniejszym
coraz dłuższym
sięgającym po tego ostatniego
nieśmiałego odsuniętego
dumnego sierotę
czekającego na uśmiech
czekającego na uścisk
czekającego na dłoń
Narrator 3
Nauką radosnej przyjaźni z przyrodą były dla
mieszkańców Domu Dziecka wycieczki i kolonie
letnie. Oto jedna z lekcji uczących dzieci ob
cowania z „braćmi mniejszymi” — zwierzętaNarrator 4
Mały Mordka, uczestnik kolonii dla „Mośków, Jośków i Sruli”, rzucał kamieniami w psa
i dlatego nie mógł dostać piątki ze sprawowania.
Ponieważ jednak koledzy Mordki zaręczyli, że on
się na pewno poprawi, wychowawca zdecydował,
że chłopiec dostanie piątkę, jeżeli przebaczy mu
obrażony przez niego pies, to znaczy, jeżeli przyj mie z jego ręki kawałek mięsa. Korczak zanoto
wał —
Recytator 4 (czyta)
„Idziemy. Pies jest w doskonałym humorze.
Już z daleka macha nam ogonem na powitanie.
Mięso zjadł, oblizał się dwa razy, a w oczach jego
wyczytać było można, iż poczciwina tak dalece
przebaczył wyrządzoną mu przez Mordkę znie
wagę, że trzy takie porcje mięsa zjadłby z ocho
tą” ^.
Narrator 5
Po raz ostatni udało się Korczakowi wywieźć
dzieci na wieś w czasie okupacji, w roku 1940.
Narrator 1
A potem w murach kamiennego getta „pene
trował podwórka [...] szukając choćby skrawka
’ Alicja M a c : Godzina w ojcowskim domu. Maszy
nopis. Fragment wiersza przeznaczonego do antologii
przygotowywanej przez Alicję Szlązakową, przewodni
czącą Polskiego Komitetu Korczakowskiego.
* Janusz K o r c z a k : Wybór pism. T. 2. Mośki,
Jośki i Srule. Warszawa 1958 s. 385.

zieleni. Wreszcie na jakimś podwórku na Nowo
lipkach znalazł kawałek trawnika i tam właśnie
dzieci chodziły na spacer” ’.
Narrator 2
Przez wiele lat istnienia Domu Sierot jego
mali mieszkańcy obcowali z różnymi dziedzinami
sztuki. Rozwijało to uzdolnienia dzieci i dostar
czało im radości płynącej z przeżyć estetycznych.
Bywały w Domu Sierot występy znanych artys
tów, a także wykłady przedstawicieli świata nau
ki.
Narrator 3
Ludwik Hirszfeld w „Historii jednego życia”
wspomina oryginalne wykłady dla małych więź
niów getta warszawskiego.
Recytator 5 (czyta)
„Bywał tam pewien fabrykant, Grosman,
z zamiłowania filozof. Opowiadał tym dzieciom
o filozofii greckiej [...]. I te dzieci podobno go
rozumiały, cieszyły się, gdy przychodził, i myśląc
o Platonie zapominały o swoim położeniu” ®.
Narrator 4
Bywały też w Domu Sierot przedstawienia
teatralne, w których występowały dzieci o zdol
nościach aktorskich.
Narrator 5
Ostatnie przedstawienie odbyło się w getcie
niedługo przed „marszem śmierci”, ostatnią dro
gą małych mieszkańców Domu Sierot.
Narrator 1
Grano „Pocztę” Rabindranata Tagore, której
główny bohater — mały, chory chłopiec — zostaje wyzwolony od cierpień przez Anioła Śmierci.
Narrator 2
Czarnooki Abrasza jak w natchnieniu grał
rolę umierającego hinduskiego dziecka, a mali
widzowie uczyli się, jak z godnością spotkać
śmierć.
Narrator 3
Z lekcji tej wkrótce mieli zdać egzamin. Zdali
go tak, że napisano o nich — „Były to pierwsze
’ Ida M e r ż a n : Aby nie uległo zapomnieniu. War
szawa 1987 s. 134.
® Ludwik H i r s z f e l d : Historia jednego życia.
Wyd. 2. Warszawa 1989 s. 309.
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żydowskie kadry, które szły na śmierć z godnością .
Narrator 4
Korczak przez wiele lat uczył swoich wy
chowanków samowychowania i obserwował ich
zwycięstwa nad wadami, trud hartowania włas
nych charakterów. W wysiłku, aby stawać się
coraz lepszymi, pomagały dzieciom tzw. zakłady
— były one rodzajem umowy zawieranej przez
wychowanka z samym sobą i zgłaszanej Dok
torowi.
Narrator 5
Oto jeden z przykładów zanotowanych przez
Korczaka. Chłopiec, który bił się z innymi kilka
razy dziennie, założył się najpierw, że będzie się
bił tylko raz w ciągu dnia, a potem stopniowo
doszedł do postanowienia, że nie będzie się bił
w ogóle. Korczak był przypadkowym świadkiem
ostatniego, trudnego zwycięstwa tego chłopca.
Opisał to tak:
Recytator 1 (czyta)
„Stał wtedy na schodach. Akurat inny chło
piec zbiegł szybko i potrącił, więc go pchnął. Ale
tamten też kogut, więc go odepchnął. A on
— zaczerwienił się, zmarszczył brwi, zagryzł war
gi, zacisnął pięści. To trwało chwilę. Nagle zerwał
się, pędem zbiegł ze schodów prosto na podwór
ko. Tam długo stał, czekał, aż się uspokoi. Kiedy
nadszedł dzień naszego zakładu, powiedział
z uśmiechem:
— O włos byłbym przegrał, już mało się nie
pobiłem”
Narrator 1
W czasie okupacji Korczak bronił dzieci prze
de wszystkim przed smutkiem samotności.
Narrator 2
Być z sierotami, z dziećmi przerażonymi,
postarzałymi przedwcześnie na skutek tragicz
nych przeżyć — to było najważniejsze!
Narrator 3
Doktor Anna Świdowska, która opiekowała
się dziećmi w szpitalu-umieralni warszawskiego
getta, przypomniała niedawno wypowiedź swojej
małej podopiecznej:
® Nachum R e m b a: Raport z Umschlagplatzu.
Wg E. Ringelbluma. W: Wspomnienia o Korczaku. War
szawa 1981 s. 332.
Janusz K o r c z a k : Wybór pism. T. 4. Pra
widła życia. Warszawa 1958 s. 86.
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„My już wszystko wiemy. Wiemy, że nasi
tatusie i mamusie nie żyją. Wiemy, że my także
umrzemy. Ale, czy pani będzie z nami do koń
ca?”
Narrator 4
Korczak był z dziećmi do końca, do dnia
wspólnej śmierci 6 sierpnia 1942 roku. W dniu
tym w swoje ręce, które dzieci nazywały „dobry
mi”, wziął małe rączki wychowanków i poszli
razem w ostatnią drogę.
Narrator 5
O drodze tej Hanna Mortkowicz-Olczakowa
napisała:
Recytator 2 (czyta)
„Idą tak, idą, przekraczają granicę między
życiem i śmiercią, mijają przesmyk między
dniem teraźniejszym a nieśmiertelnością...
Nikt już ich nie zawróci z drogi [...]. Pod
trzepotem zielonego sztandaru iść już tak będą
zawsze, bez końca, po wszystkie czasy i miejsca
ziemi, z kaźni getta w kierunku dymiących kre
matoriów Treblinki — prostą drogą do wiecz
ności”
Narrator 1
Tamara Karren-Zagórski tak wyobraziła so
bie ostatnie rozmowy Korczaka z dziećmi:
Recytator 3
Co powiedział Pan Doktór
Dzieciom w wagonie bydlęcym
Powiedział, że lecą do nieba
gdzie nie ma strachu
I nie ma śmierci
I będą razem
I mamę się znajdzie i tatę
I nic już ich nie rozdzieli^’.
Narrator 2
W apelu poświęconym wielkiemu przyjacielo
wi dzieci nie może zabraknąć wiersza napisanego
przez dziecko. Oto poetycka wypowiedź jednego
z uczniów szkoły podstawowej:
** Audycja nadana przez Polskie Radio dnia 20
kwietnia 1991 r.
Hanna
M o rtk o w ic z -O lc z a 
k o w a : Janusz Korczak. Wyd. 5. Warszawa 1978 s.
270, 271.
Tamara K a r r e n - Z a g ó r s k i : Zna
łam Korczaka. Wojciech Czuchnowski: Rozmowa z...
„Czas Krakowski” 1990 nr 25.
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Recytator 4
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Ty, co mogłeś wyjść sobie z getta,
Pójść własną drogą do domu.
Lecz nie chciałeś zostawić dzieci
I oddać ich byle komu.
Zginąłeś razem z nimi
W koncentracyjnym obozie
I za to zostaniesz w pamięci
Dzieci następnych pokoleń^*.
Narrator 3
Kiedyś, przed laty, z okazji święta dzieci
Korczak złożył im takie życzenia: „Niech będzie
mało smutku i łez, a dużo radości”
Narrator 4
Na zakończenie naszego apelu poświęconego
wspaniałemu wychowawcy powtórzmy te życze
nia!
Recytator 5
Niech będzie mało smutku i łez.
Wszyscy
A dużo radości!
Opracowała MARIA ANDRES
Tadeusz C e l i ń s k i , uczeń klasy V Szkoły Pod
stawowej w Lubiniu. Maszynopis. Ze zbiorów Pracowni
Korczakowskiej przy Instytucie Badań Pedagogicznych
w Warszawie.

Odpowiedzi
redakcji
Sprawa odzieży roboczej
Pod adresem redakcji skierowany został za
rzut, że odpowiadając na pytanie o przysługujące
pracownikom bibliotek publicznych środki ochro
ny, odzież i obuwie robocze, kieruje się przepisami
uchylonego już zarządzenia nr 53 Ministra Kultury
1Sztuki z dnia 10 października 1984 r. Rzeczywiś
cie, zarządzenie to zostało już uchylone, lecz dla
jasności sprawy publikujemy treść pisma Biura
Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Kul
tury i Sztuki — L. dz. BAB-IV-131/1/92 z dnia
2 stycznia 1992 r., które otrzymały jednostki
i zakłady budżetowe nadzorowane przez MKiS.
Ministerstwo Kultury i Sztuki przypomina, że
zgodnie z art. 227 Kodeksu pracy zakłady pracy
są zobowiązane dostarczać pracownikom środki
ochrony Indywidualnej oraz odzież i obuwie
robocze. Zasady gospodarowania tymi przed-

★N IE C H * B E D Z IE * M A - tO * SAAVTKV *-.
» I* E E Z * A * D V Ż O * R A D O Ś Ć I^J.KORCZAK
” „Opieka nad Dzieckiem” 193Ü nr 3. Te słowa
Korczaka potem zamieszczono na pocztówce wy
danej celem finansowego wsparcia Towarzystwa
Ochrony Dzieci i Młodzieży. W r. 1987 reprint
tej pocztówki wydało Towarzystwo Korczakowskie
w RFN.

miotami zostały określone w uchwale nr 44 Rady
Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie
zasad przydzielania pracownikom środków
ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzie
ży roboczej („Monitor Polski” nr 14, poz. 109
i z r. 1991 nr 28, poz. 201).
Jednocześnie wyjaśniamy, że uchylenie zarzą
dzenia nr 53 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10
października 1984 r. w sprawie resortowych tabel
norm przydziału ochron osobistych, odzieży
i obuwia roboczego pracownikom niektórych
przedsiębiorstw oraz jednostek i zakładów bu
dżetowych podległych bądź nadzorowanych
przez Ministra Kultury i Sztuki, jakie zostało
dokonane zarządzeniem nr 28 Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uchylenia
niektórych resortowych aktów prawnych, nie
zwalnia zakładów pracy od kodeksowego obo
wiązku zaopatrywania pracowników w odpowie
dnie środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze. Do czasu ustalenia nowej
tabeli resortowej jednostki i zakłady budżetowe
nadzorowane przez Ministerstwo Kultury i Sztu
ki winny stosować tabele dotychczasowe.
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URODA zamiast kwiatka
Wśród wielu listów, jakie stale napływają do redakcji, jeden z ostatnich
pozwolił nam spojrzeć na samych siebie inaczej. Oto jego znaczące fragmenty:....
Nigdy nie miałam URODY na własność, zawsze pożyczoną — pamiętaj! do
zwrotul — Aż pewnego dnia zaprosiłam na obiad przyjaciółkę. Wiadomo,
przyniesie trzy gerbery z przybraniem. Kwiaty to u nas rytuał. Gdy jeszcze są
w papierze, gospodyni woła: ochl jakie pięknel Tym razem kwiatów nie było,
lecz coś płaskiego, przewiązanego sznureczkiem. Kończę z kwiatami — powie
działa — bo więdną. Rozpakowałam. To była URODA. Nie zwiędnie, pomyśłałam. URODA kosztuje 17 tysięcy, nie da się ukryć. Trochę dużo, by kupić sobie;
w sam raz, by kupić na prezent.....
„N ie szata zdobi człowieka, mówi przysłowie, co jest oczywistą nieprawdą.
Dlatego prawdą jest, że szata zdobi URODĘ. A jest to luksusowa szata,
europejska."
„URODĘ zaczęły namiętnie pożyczać ode mnie kumy, bo jest ona luksusem
wielokrotnego użytku. Czy kto słyszał, żeby pożyczać kwiatek? Właśnie na tym
polega różnica. Na korzyść URODY. A co się wcześniej samemu wyczyta — tego
pismu nie ubędzie...."
Tu kończymy cytowanie, bo nie o to chodzi, by się chwalić, ale by podjąć
ideę naszej pomysłowej czytelniczki: URODA na prezent, zamiast kwiatka.
URODA kupowana do spółki, w trójkę i więcej osób. URODA p r e n u m e r o 
w a n a p r z e z b i b l i o t e k i i bibliotekarzy, po 2— 3 i więcej egzemplarzy, na
specjalnych, ulgowych warunkach.
Pragniemy docierać do odległych od stolicy środowisk, propagując wśród
pań te treści, do których stamtąd jest szczególnie daleko.

Speqalnie dla naszych „odległych” czytelniczek rozpoczynamy od numeru 6/92 „Szkolę elegancji”, systematycznie
upowszechniamy nowinki kosmetyczne, propagujemy wiedzę psychologiczną i medyczną.

*
Piszcie do nas: czy kupujecie (prenumerujecie) URODĘ? Czy jest na waszym terenie dostępna? Czy podoba się wam
i co o nas sądzicie?
Chcemy — dla waszej wygody — wprowadzić w życie wszystkie propozycje służące upowszechnianiu i udostępnianiu
naszego miesięcznika.
URODA ma już wprawdzie 35-letnią tradycję, ale wciąż jeszcze miejscami jest sprzedawana „spod lady”, w inne zaś
miejsca nie dociera w ogóle.

Nasz adres: 00-050 Warszawa
uL Świętokrzyska 14B
tel. 26-85-50 oraz 26-87-84
fax: 26-87-84

*

UWAGA! BIBLIOTEKARZE I BIBLIOTEKI! URODA to również wydawca książek, takich bardzo
„urodowych”. Kosmetologia. Obyczaje. Kulinaria.
Są jeszcze do nabycia dwie ciekawe książki:
1. „Tylko dla mężatek” — zbiór dowcipnych felietonów i rad „z życia wziętych”,
cena 5000 zł.
2. „Przewodnik po życiu” — pięknie wydana książka w twardej foliowanej oprawie, wydrukowana
na wspaniałym papierze i w atrakcyjnej szacie graficznej.
Jest to współczesny „savoir-vivre”. Książka, której przestudiowanie powinno być obowiązkowe dla
całej dorastającej młodzieży.
Wspaniały upominek na wszystkie okazje!
cena 29000 zł.
Wymienione książki do nabycia osobiście w:
Biurze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
00-953 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7.
Pod ten adres prosimy też kierować zamówienia. Książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym.

36

Bibliotekarskie
,
jle k t u S O M Ä Ä Ä

Jak nauczyć
twoje dziecko czytać?
Jedną z metod rehabilitowania dzieci
z uszkodzonym mózgiem (w terminologii
polskiej: dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcym) jest metoda wypracowana przez
filadelfijskiego fizjoterapeutę, Glenna Domana.
Metoda ta, nazywana często mianem
„łagodnej rewolucji” zrodziła się w następ
stwie długoletnich obserwacji, badań oraz
tysięcy rozmów przeprowadzonych z rodzi
cami dzieci, którzy z ponad stu krajów
przybywają do Instytutów Osiągania Ludz
kich Możliwości (The Institutes for the
Achievement of Human Potential).
Instytuty te, założone przez Domana
przed czterdziestoma prawie laty, zgroma
dziły ponad 100 uczonych o różnych spe
cjalnościach. Są to w większości lekarze,
zwłaszcza neurochirurdzy, antropolodzy,
rehabilitanci, fizjoterapeuci, psychologowie,
pedagodzy. Głównym przedmiotem obser
wacji i badań empirycznych prowadzonych
w Instytutach był mózg dziecka i jego
rozwój. Na ich podstawie sformułowano
tezę, że podłożem wszelkich zaburzeń
u dzieci są uszkodzenia mózgu, a nie narzą
dy peryferyjne, takie jak mięśnie, kości,
organy wzroku itp. Rehabilitowanie ma
więc polegać na oddziaływaniu na mózg, na
wprowadzaniu takich środków, których ce
lem będzie jego usprawnienie, gdyż on sta
nowi źródło niesprawności.
W rehabilitowaniu dąży się do stymu
lowania pracy istniejących komórek ner
wowych. Każde dziecko usprawniane w ten
sposób jest na początku poddawane bada
niom testowym. Następnie, w zależności od
stwierdzonego etapu jego rozwoju, stosuje
się odpowiednie bodźce. Obok różnych me
tod oddziaływania na stan psychiczny, die
ty, wykorzystywania sygnałów dźwięko
wych i wielu innych zabiegów doniosłą
funkcję spełniają takie działania, jak prze
kazywanie wiedzy encyklopedycznej oraz
rozwijanie umiejętności czytania przy po

mocy specjalnie wykonywanych bitów inte
ligencji, kart wyrazowych, książek przygoto
wywanych wedhig ściśle ustalonych zasad.
Istotną cechą metody Domana pre
zentowanej w wielu jego publikacjach (What
to do about Your Brain - Injured Child, How
to Give Your Baby Encyclopedic Knowledge,
How to Multiply Your Baby’s Intelligence)
jest fakt, że w zakresie usprawniania wyko
rzystuje się charakterystyczną dla każdego
dziecka potrzebę poznania i łącząc naukę
oraz ćwiczenia z zabawą nie hamuje na
turalnej ciekawości i chęci odkrywania
świata.
GLENN DOMAN
How to Teach Your Baby to Read
: the Gentle Revolution
Philadelphia : The Better Baby
Press, 1990. — 250 s.
Znaczenie czytania dla prawidłowego
rozwoju dziecka, szczególnie z uszkodzo
nym mózgiem, omawia fascynująca wręcz
publikacja; Jak nauczyć twoje dziecko czy
tać : łagodna reyvolucja. Ukazanie się jej po
raz pierwszy w roku 1964 było znaczącym
wydarzeniem w Stanach Zjednoczonych.
Od tego czasu dokonano już kilku zmodyfi
kowanych wydań; ostatnie, którym dyspo
nuje Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Nie
pełnosprawnych Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu,
pochodzi z roku 1990. Książkę przetłuma
czono na 18 języków, a łączny jej nakład
przekracza już milion egzemplarzy.
Na czym więc polega swego rodzaju
zauroczenie tym wydawnictwem? Wydaje
się, że odpowiedź na to pytanie tkwi
w treści publikacji, adresowanej przede
wszystkim do rodziców dzieci z uszkodzo
nym mózgiem oraz rodziców dzieci zdro
wych, a także do wychowawców zaintereso
wanych tematem. Treść tę podano w formie
przystępnych wykładów nasyconych naj
nowszą wiedzą teoretyczną, praktycznymi
wskazówkami, spostrzeżeniami zaczerpnię
tymi bezpośrednio od rodziców. Kochają
oni swe dzieci, uczą je czytać, a przez
czytanie uczą je odkrywać świat. Czytanie
— to wielka przygoda, fascynacja, radość.
Ze wstępu do książki i z noty skierowa
nej do rodziców dowiadujemy się na przy
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kład o tym, że dzieci są bardziej inteligen
tne, niż to kiedykolwiek sobie wyobrażaliś
my. To właśnie z powodu nas, rodziców,
dzieci najczęściej marnują znaczące dla ich
rozwoju lata, nie wykorzystując w pełni
swych naturalnych możliwości oraz zako
dowanego przez Naturę pędu do poznawa
nia i gromadzenia coraz to nowych infor
macji. Pisze Doman:
„Cudowne jest to, że wszechpotężna Natu
ra sprawiła, że dziecko kocha poznawanie”.
„Czytanie nie jest przedmiotem jak geo
grafia, ale jest funkcją mózgu jak widzenie
i słyszenie”.
„Czytanie jest jedną z najbardziej zna
czących funkcji w życiu, jako że całe uczenie
się bazuje na umiejętności czytania”.

chłopiec miał sześć lat, rodzice wysłali go
do szkoły „specjalnej”. Nie była to jednak
szkoła specjalna dla uczniów o zaniżonym
ilorazie inteligencji, ale szkoła „specjalna”
dla dzieci utalentowanych (special high, that
is, not special low).

„Wiele lat pochłonęło nam [tj. Instytu
tom] dojście do prawdy o tym, że im młodsze
dziecko rozpoczyna naukę czytania, tym łat
wiej nauczy się czytać i tym lepiej będzie
czytało
Jednoroczne dzieci mogą już
czytać słowa, dwuletnie — zdania, trzyletnie
— całe książki One lubią czytać”.

Końcową część książki wypełniają listy
od rodziców z całego świata. Niektóre ich
fragmenty mogą stanowić — moim zda
niem — podsumowanie i ocenę recenzowa
nej tu publikacji:

Treść publikacji ujęta jest w dziesięciu
rozdziałach:
— Fakty i Tommi
— Małe dzieci chcą się uczyć czytać
— Dzieci mogą uczyć się czytać
— Dzieci uczą się czytać
— Dzieci powinny uczyć się czytać
— Kto ma problemy: czytelnicy czy
osoby nie czytające
— Jak nauczyć twoje dziecko czytać
— Najlepszy wiek — kiedy zaczynać
— Co mówią matki
— O radości płynącej z czytania.
Pierwszy z rozdziałów opisuje złożone
procesy diagnozowania i rehabilitacji, pro
wadzone w Instytutach, na przykładzie
Tommi Lenskiego, dwuletniego chłopca
z ciężkim uszkodzeniem mózgu (vegetable
- like child), przywiezionego do Filadelfii
przez zdesperowanych rodziców. Wyrok le
karzy, do których poprzednio się zwracali,
przerażał — „Tommi nie będzie chodził”,
„Nigdy nie będzie mówił”, „Trzeba go
umieścić w zakładzie”.
Rodzice, polskiego zresztą pochodzenia,
niejako wbrew nadziei, poszukiwali nadziei.
I znaleźli ją u Domana. Po trzech latach
intensywnej pracy dziecko zaczęło chodzić.
Nauczyło się czytać biegle książki. Gdy
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Rozdział odpowiadający tytułowi książ
ki podaje szczegółowe wskazówki dotyczą
ce wieku, w którym należy rozpoczynać
naukę czytania, postaw rodziców wobec
dzieci, wyboru odpowiedniego czasu do
nauki czytania (dziecko nie powinno być
zmęczone, głodne, smutne etc.), właściwych
przerw w nauce czytania, sposobu wprowa
dzania nowego materiału, technik przygo
towania różnych materiałów czytelniczych,
łączenia czytania z zabawą.

„Dziękuję bardzo za Twoją książkę [...].
Moja 25-miesięczna córka jest szczęśliwa
i żądna nauki czytania...”
Abilene, Texas

„Mój syn może czytać. Nie wiem, jak to
wam wyrazić, jestem zdumiona i wstrzą
śnięta...”
Pensylwania

„Mój ojciec kupił trzy lata temu książkę
Domana Jak nauczyć twoje dziecko czytać.
Odtąd życie stało się inne. Mój syn kocha
czytanie”.

Benfleet, Anglia

„Jesteśmy rodzicami dwojga dzieci: 6-letniego i 11-miesięcznego. Moje młodsze
dziecko nauczane jest według Twojego sys
temu. On funkcjonuje i funkcjonuje dobrze.
Niech Bóg błogosławi Ci za to...”
Maharashtra, Indie

Omawiana książka Domana z pewnoś
cią zasługuje na tłumaczenie i wydanie w ję
zyku polskim. Żywię nadzieję, że nastąpi to
w niedługim już czasie, gdyż Ośrodek Czy
telnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
w Toruniu w ścisłej współpracy z Oficyną
Pomorską SA w Bydgoszczy podjął już
działania w tym kierunku.
FRANCISZEK CZAJKOWSKI

Narada dyrektorów bibliotek szkół wyższych MEN
na temat komputeryzacji bibliotek
W dniach 11-12 lutego 1992 roku odbyła
się na Politechnice Wrocławskiej kolejna,
trzecia już, narada dyrektorów bibliotek
szkół wyższych podległych Ministerstwu
Edukacji Narodowej, tym razem poświęco
na komputeryzacji bibliotek, zorganizowa
na przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Bibliotekę Główną i OINT Politech
niki Wrocławskiej. Tematyka, żywo intere
sująca środowisko bibliotekarskie, sprawiła,
że w naradzie uczestniczyło ponad sto osób
z 60 instytucji. Dużą atrakcją był udział
przedstawicieli firm zagranieznyeh prezen
tujących kompleksowe rozwiązania w za
kresie komputeryzacji bibliotek.
Celem narady było przedstawienie ak
tualnego stanu komputeryzacji bibliotek
wyższych uczelni podległych MEN oraz
określenie dalszych kierunków działań.
Z wynikami przeprowadzonej wcześniej an
kiety na ten temat zapoznał zebranyeh
dyrektor Biblioteki Głównej i OINT Poli
techniki Wrocławskiej, dr inż. Henryk Szarski.
Analiza ankiet wskazuje, że komputery
zację realizuje się najczęściej siłami biblio
tek, a źródłem finansowania prac jest głów
nie budżet uczelni. Środki centralne, przede
wszystkim z MEN, pokrywały w wielu
wypadkach jedynie zakup sprzętu. Do naj
bardziej wykorzystywanych należą kompu
tery IBM PC oraz oprogramowanie ISIS.
Za główne przeszkody w komputeryzacji
bibliotek uważa się kłopoty finansowe, ka
drowe i lokalowe, na końcu wymienia się
problemy psychologiczne, które powstają
przy wdrażaniu nowych technik. Prawie
wszystkie biblioteki (z 51, które wypełniły
ankietę) zamierzają w ciągu najbliższych
pięciu lat skomputeryzować podstawowe
procesy biblioteczne lub rozszerzyć funk
cjonowanie istniejących już systemów.
Wygłoszono 16 komunikatów o stanie
komputeryzacji w poszczególnych bibliote
kach. Głos zabierali głównie dyrektorzy
tych placówek, w których komputeryzacja
ma już wieloletnie tradycje. W licznych
wystąpieniach pojawiła się sprawa plano

wanego w najbliższym czasie zakupu
i wdrożenia w czterech bibliotekach kom
pleksowego systemu biblioteeznego firmy
VTLS (Uniwersytety — Warszawski, Jagiel
loński, Gdański oraz Akademia Górni
czo-Hutnicza).
Zaproszony na naradę przedstawiciel
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskieh, dr
Dariusz Kuźmiński, złożył relację o aktyw
nym uczestnictwie Stowarzyszenia w pra
cach bibliotek nad komputeryzacją. W ra
mach SBP powołano Komisję Automatyza
cji, która stara się m.in. zapraszać wybit
nych specjalistów z zagranicy zajmujących
się tym zagadnieniem.
Zaprezentowały swoje usługi firmy zagraniezne. Uczestnicy narady poznali ich
szczegółową ofertę oraz otrzymali wiele ma
teriałów informacyjny eh umożliwiających
nawiązanie bezpośrednich kontaktów.
Działalność holenderskiej firmy SWETS
und Zeitlinger, która specjalizuje się w do
starczaniu literatury naukowej, przedstawił
p. Graham Waters. Firma ta od 90 lat
zaopatruje głównie w czasopisma tysiące
bibliotek na całym świecie, a w ostatnich
latach również biblioteki z Polski.
Przedstawiciel amerykańskiej firmy
VTLS (Virginia Technical Library Systems),
p. Jack Bazuzi, zaprezentował komputero
wy system biblioteczny, omawiając trzy
podstawowe produkty firmy: VTLS-89,
MARCUS, MICRO VTLS. Na pytanie, czy
system może także pracować na sprzęcie
IBM, uzyskano odpowiedź pozytywną.
Obecnie rozpowszechniane oprogramowa
nie przystosowane jest do komputerów HEVELLET PACKARD, lecz nowa wersja
systemu wykorzystująca komputery IBM
jest już testowana i niebawem znajdzie się
w sprzedaży.
P. Janusz Eminowicz zaprezentował
wspólnie z dr M artą Grabowską z Uniwer
sytetu Warszawskiego znany powszechnie
w Europie Zachodniej kanadyjski system
GEAC. Pozwala on na kompleksową auto
matyzację wszystkich procesów bibliotecz
nych. Szczególnie interesująca wydaje się
nowa wersja systemu Geac’s ADVANCE
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Integrated Library System. Zainteresowani
mogli zapoznać się dokładnie z założeniami
tego systemu w drugim dniu narady, po jej
oficjalnym zakończeniu.
Bardzo ważnym punktem programu
drugiego dnia była ożywiona dyskusja,
w której wzięło udział 12 uczestników. Były
w niej akcenty polemiczne, a także propo
zycje działań, które w znacznej części zosta
ły wykorzystane przy formułowaniu wnio
sków.
Mgr Anna Paluszkiewicz z Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie zwróciła
uwagę na ważny aspekt występujący przy
komputeryzacji — na potrzebę unifikacji
wprowadzanych danych. Systemy muszą
zapewnić jednoznaczną identyfikację po
szczególnych elementów opisu. Ponieważ
system VTLS, który ma być wdrożony
w bibliotekach polskich, wykorzystuje for
mat US-MARC, należy stawiać firmie ame
rykańskiej wymagania dotyczące dostoso
wania się do standardów europejskich
(wstępne rozmowy na ten temat były już
prowadzone).
Dr Jurand Czermiński, pełnomocnik
rektora Uniwersytetu Gdańskiego ds, kom
puteryzacji, przedstawił drogę dojścia Bib
lioteki uczelni do komputeryzacji Sukce
sem zakończyły się starania o uzyskanie
środków na ten cel z fundacji MELLONA.
Świadomie zdecydowano się na zastosowa
nie sprzętu HEWELLET PACKARD, po
nieważ ma on najlepsze procesory i jest
najszybszy na świecie. Sprzęt ten nadaje się
świetnie do zastosowania w sieciach kom
puterowych, do tworzenia których dr Czer
miński gorąco zachęcał.
Polemiczne było wystąpienie mgr. inż.
Janusza Hauzera z Politechniki Białosto
ckiej, który zakwestionował brak szerszej
dyskusji w gronie specjalistów (potrzebna
ekspertyza PTI) przed decyzją zakupu sys
temu VTLS. Wdrożenie tego systemu
w czołowych bibliotekach kraju skazuje
w pewnym sensie inne biblioteki do pójścia
tą samą drogą.
Dr Jadwiga Krajewska, dyrektor Biblio
teki Uniwersyteckiej w Warszawie, zwróciła
m.in. uwagę na fakt, z którym musi się
liczyć każda biblioteka starająca się o za
kup oprogramowania w firmie zagranicz
nej. Trzeba mianowicie zapewnić sobie pie
niądze rzędu 10-20 tys. dolarów rocznie na
bieżącą eksploatację systemu.
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Urozmaiceniem programu narady była
możliwość zwiedzenia Biblioteki Głównej
i OINT Politechniki Wrocławskiej i zapoz
nania się z zastosowaniami techniki kom
puterowej do procesów biblioteczno-informacyjnych. Największym zainteresowaniem
cieszył się wielostanowiskowy system rejes
tracji wypożyczeń UDOS oraz wyszukiwa
nie w trybie on-line książek i czasopism.
Naradę podsumował wicedyrektor De
partamentu Nauki i Szkolnictwa MEN,
mgr Stanisław Madej. Stwierdził, że pod
stawowy cel — wymiana doświadczeń w za
kresie komputeryzacji — został osiągnięty.
Zachęcił, aby nie czekając na przyznanie
funduszy ze środków centralnych, podejmo
wać próby komputeryzowania bibliotek we
własnym zakresie. Taką drogą poszło wiele
instytucji, a osiągnięcia są widoczne nawet
w niewielkich bibhotekach (przykładem
mogą być: Biblioteka WSP w Opolu i Bib
lioteka Politechniki Świętokrzyskiej w Kiel
cach). Ministerstwo będzie się starało
wspierać te inicjatywy, przeznaczy też środ
ki na podnoszenie kwalifikacji (kursy, stu
dia podyplomowe itd.).
Naradzie towarzyszyła wystawa książek
na temat komputeryzaqi, znajdujących się
w zbiorach Biblioteki Głównej i OINT.
Uczestnicy narady mogli również zwiedzić
muzeum „Panorama Racławicka”, co było
dodatkową atrakcją tego spotkania.

Wnioski z obrad
— Przyjęcie formatu FOKA powstałe
go w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskie
go jako formatu ujednoliconego i wymien
nego dla opisu dokumentów gromadzonych
w bibliotekach uczelni wyższych.
— Upowszechnienie efektów prac Bib
lioteki Uniwersytetu Warszawskiego nad
kartoteką haseł wzorcowych oraz przyjęcie
opracowanych zasad tworzenia kartotek
wzorcowych za podstawę dalszych prac nad
nimi.
— Powołanie ośrodka metodycznego
ds. komputeryzacji bibliotek szkół wyż
szych przy MEN o następujących zada
niach:
— zorganizowanie zespołów do rozwią
zywania podstawowych problemów

związanych z komputeryzacją biblio
tek, na wzór grup roboczych IFLA,
— zapewnienie właściwego przepływu
informacji między bibliotekami wyż
szych uczelni a MEN o zakupie
CD-ROM, nowych baz, oprogramo
wania, sprzętu komputerowego, o za
sadach finansowania itp.,
— szkolenie kadr, organizowanie kur
sów i praktyk w bibliotekach w za
kresie komputeryzacji,
— udzielanie konsultacji i pomocy fi
nansowej w zakupie i eksploatacji
systemów bibliotecznych.
— Rozważenie przez M EN zakupu zin
tegrowanego skomputeryzowanego syste
mu bibliotecznego, który byłby przystoso
wany do różnego typu bibliotek.
— Pomoc ze strony MEN w zbudowa
niu odpowiednich sieci telekomunikacyj

nych ułatwiających sprawne przesyłanie in
formacji
— Zobowiązanie Bibhoteki Narodowej
do przyspieszenia prac nad normami pol
skimi
dotyczącymi
opisów
biblio
graficznych zgodnie ze standardami mię
dzynarodowymi i udzielenie jej w tym za
kresie wszelkiej potrzebnej pomocy.
— Udzielenie pomocy Bibliotece N aro
dowej w zakresie tworzenia na nośnikach
maszynowych bieżącej bazy o piśmienni
ctwie polskim, na podstawie egzemplarza
sygnalnego.
— Zobowiązanie SBP do wydania in
formatora o CD-ROM gromadzonych
i wykorzystywanych w bibhotekach wyż
szych uczelni (nie tylko resortu edukacji).
ŁUCJA TALARCZYK-MALCHER

INFORMACJE • POGŁOSKI • DONOSY • INFORMACJE • POGŁOSKI
Konserwacja i ochrona zabytków — wystawa
zorganizowana przez Goethe Institut oraz Bib
liotekę Narodową, czynna w dniach 3-28 IV,
unaoczniła zwiedzającym przyczyny niszczenia
książek, obecne możliwości zapobiegania różno
rakim skutkom niewłaściwego ich przechowywa
nia, a także techniki i materiały stosowane
w konserwacji. Ukazano też — na ekspozycji
fotograficznej — bezcenne obiekty biblioteki,
które poddane zostały zabiegom konserwatorów,
oraz te, które pilnie renowacji wymagają. Obecna
sytuacja finansowa Biblioteki Narodowej nie
wróży jednak, że ta potrzeba będzie równie pilnie
zrealizowana.
Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim ustano
wiona w lipcu 1990 i w miesiąc później zatwier
dzona przez ministra edukacji narodowej, a na
stępnie mocą decyzji Sądu Rejonowego z 18 IX
wpisana do rejestru fundacji, w ciągu 16 miesięcy
działalności otrzymała z wydawnictw emigracyj
nych i z wydawnictw II obiegu w formie darów
dla bibliotek ponad 258 tys. egzemplarzy książek
i czasopism, z czego ponad 160 tys. przekazała
nieodpłatnie do ponad 1800 bibliotek.
W sytuacji gdy bibliotekom brak środków na
kupno, a wydawnictwom na magazynowanie
książek wydanych w niedawnej przeszłości, jedy
nym sposobem uratowania ich przed przemiałem
jest przekazanie na cele społeczne. I właśnie

Fundacja opracowała koncepcję zagospodarowa
nia kilkunastu tysięcy tytułów (kilkadziesiąt min
egz.) zalegających w magazynach wydawców
i dystrybutorów oraz przekazania ich jako darów
bibliotekom szkolnym, publicznym, wojskowym
i polonijnym. Za niezbędne w tym celu — obok
środków finansowych — uznała powołanie Mię
dzyresortowego Zespołu Ekspertów, który doko
na oceny zasobów i wyboru pozycji dla bibliotek,
oraz utworzenie w Warszawie magazynu (biblio
teki składowej), z którego książki byłyby trans
portowane do wojewódzkich punktów przekazy
wania darów (kuratoria, biblioteki wojewódzkie)
lub ewentualnie do własnej sieci wojewódzkich
punktów dystrybucji. Biblioteka składowa ofero
wałaby na zamówienie bibliotek zarówno wysył
kę darów, jak i sprzedaż wysyłkową. Przy braku
obecnie instytucji prowadzących ciągłą sprzedaż
wydawnictw dawniejszych stanowiłaby ogniwo
pozwalające bibliotekom na uzupełnianie tytu
łów, z różnych względów nie nabytych w czasie,
gdy były nowościami.
Honorowym prezesem Fundacji jest Jerzy
G i e d r o y ć, przewodniczącą Rady Programo
wej — Anna R a d z i w i ł ł , dyrektorem Fundacji
— Tomasz C y n g o L
Adres Fundacji — 00-524 Warszawa, ul.
Marszałkowska 74, tel. 21-70-75.
Konto: PBK III Oddział w Warszawie nr
370015-975148-132-3.
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Zasady wynagradzania
pracowników instytucji kultury
w związku z opublikowaniem ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i pro
wadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 114,
poz. 493) wielu czytelników „Poradnika Biblio
tekarza” zwróciło się z prośbą o bardziej szczegó
łowe informacje na temat zasad wynagradzania.
N a podstawie delegacji zawartej w art. 31
wymienionej ustawy Minister Kultury i Sztuki
podpisał w porozumieniu z Ministrem Pracy
i Polityki Socjalnej Rozporządzenie z dnia 31
marca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania
pracowników instytucji kultury prowadzących gos
podarkę finansową na zasadach ustalonych dla
zakładów budżetowych. Rozporządzenie, opubli
kowane w „Dzienniku Ustaw”, przejęło regulacje
dotychczasowe, tj. zawarte w Zarządzeniu z dnia
12 grudnia 1990 r. Ministrów Kultury i Sztuki
oraz Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad
wynagradzania pracowników upowszechniania kul
tury („Monitor Polski” 1991 nr 1 poz. 6 i nr 14
poz. 91), wprowadzając tylko takie zmiany, jakie
ukształtował stan prawny po uchyleniu ustawy
z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu
kultury oraz o prawach i obowiązkach pracow
ników upowszechniania kultury. Zmiany te są
bardzo nieliczne.
Należy zwrócić uwagę na zakres podmiotowy
rozporządzenia, ustalony w tytule i — częściowo
— w § 1 ust. 1: obejmuje on instytucje kultury
wymienione w art. 32 ustawy, natomiast nie
obejmuje pozostałych instytucji kultury, które
prowadzą gospodarkę finansową na zasadach
innych niż określone w art. 32. Istotne jest
stwierdzenie, że instytucje kultury, o których
mowa, n i e s ą z a k ł a d a m i b u d ż e t o 
w y m i. Do właściwego rozstrzygania wątpliwo
ści mających związek z przepisami o finansowa
niu należy zastosować definicję, w myśl której są
to „ i n s t y t u c j e k u l t u r y prowadzące gos
podarkę finansową i rozliczające się z budżetem
państwa lub gminy n a z a s a d a c h ustalonych
dla zakładów budżetowych”. Prowadzi to do
wniosku, że jeżeli np. określony wymóg kierowa
ny jest do „zakładu budżetowego”, nie zaś do
„instytucji kultury prowadzącej gospodarkę...”, to
nie dotyczy on instytucji wymienionych w art. 32
ustawy.
Rozporządzenie z dnia 31 marca 1992 r.
„wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od
dnia 26 grudnia 1991 r.”. Powyższa data, mogąca
budzić zdziwienie, nie jest przypadkowa: zgodnie
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z zasadami legislacji jest to data wejścia w życie
ustawy z dnia 25 października 1991 r. (14 dni po
dacie „Dziennika Ustaw” nr 114). Z tym dniem
utraciła moc ustawa z r. 1984 o upowszechnianiu
kultury oraz wydane na jej podstawie przepisy,
zatem również od tego dnia powinny obowiązy
wać przepisy wykonawcze wydane na podstawie
ustawy z dnia 25 października 1991 r. Skutkiem
tego stanu rzeczy jest utrzymanie w rozporządze
niu Ministra KiS stawek wynagrodzeń zasad
niczych w tabelach na poziomie roku 1991.
Stawki wynagrodzeń były dotychczas podwyż
szane przy okazji kolejnych waloryzacji płac, tak
więc konieczność ich zmiany w początkach
1992 r. wiązałaby się tylko z ubruttowieniem na
rzecz obliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych. Podatek ten jednak nie obowiązywał
jeszcze 26 grudnia 1991 r. — zaczął obowiązywać
od dnia 1 stycznia 1992 r.
Rozporządzenie z dnia 31 marca 1992 r. nie
powtórzyło zapisu § 1 usL 2 zarządzenia z dnia 12
grudnia 1990 r. Ministrów KiS oraz PiPS
w związku z tym, że do bibliotekarzy dyplomowa
nych i dyplomowanych pracowników dokumen
tacji naukowej adresowany jest art. 30 ustawy
z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz.U. nr
12, poz. 63 z późn. zmian.), na mocy którego do
wymienionych pracowników stosuje się przepisy
o jednostkach badawczo-rozwojowych (dawniej:
o instytutach naukowo-badawczych).
Tylko w jednym przypadku rozporządzenie
z dnia 31 marca 1992 r. wykroczyło poza treść
zarządzenia z dnia 12 grudnia 1990 r. i ponad
konieczności wynikające z ustawy z dnia 25
października 1991 r.: jego § 17 stanowi, że „pra
cownicy zatrudnieni na terenie wsi oraz miast
liczących do 5 tys. mieszkańców mogą otrzymy
wać dodatek w wys. do 10% miesięcznego wyna
grodzenia zasadniczego”. Dodatek przysługiwał
wcześniej na podstawie ustawy z r. 1984 (o
upowszechnianiu kultury) obligatoryjnie, obecnie
przyznanie dodatku oraz jego wysokość (do
10%) są uznaniowe. Można go przyznać wszyst
kim pracownikom bibliotek (działalności pod
stawowej i pozostałym) z wyjątkiem funkcjona
riuszy pożarnictwa.
Pozostałe zmiany wprowadzone rozporządze
niem polegają na objęciu jego postanowieniami
pracowników ognisk artystycznych oraz domów
pracy twórczej.
,

Na prośbę Czytelników kilka szczegóło
wych wyjaśnień na temat zasad wynagra
dzania:
DODATEK FUNKCYJNY
przysługuje tylko za pełnienie funkcji (wymienio
nych w zał. nr 3 do rozporządzenia, poprzednio
nr 3 do zarządzenia). Załącznik nie wymienia

funkcji „kierownika punktu bibliotecznego”. Peł
nienie określonej funkcji nie jest obwarowane
formalnie żadnymi wymogami (np. kwalifikacja
mi) i dlatego nie jest zależne od zajmowanego
stanowiska. Wysokość dodatku funkcyjnego
(oraz pozostałych składników wynagrodzenia)
dla danego pracownika ustala dyrektor (kierow
nik) instytucji zatrudniającej tego pracownika.
Ustaleniu nie podlegają te składniki, których
wysokość określa dokładnie rozporządzenie (np.
5% dodatku za wysługę lat po 5 latach pracy).
Możliwość ustalenia może być znacznie ograni
czona w przypadku premii wtedy, gdy regulamin
premiowania precyzyjnie określa wielkość premii
należnej za wykonanie wymienionych w nim
zadań.
Jako tzw. stały składnik wynagrodzenia oma
wiany dodatek powinien być dokładnie okreś
lony w umowie o pracę — najlepiej w formie
kwotowej, a nie procentowej. W intencji autorów
przepisu płacowego procentowe określenie mak
symalnej wysokości dodatku ma wyznaczać tylko
jego granicę. Nie było zamiarem autorów za
stosowanie mechanizmu skutkującego automaty
czny wzrost dodatku w miarę podwyższania
najniższego wynagrodzenia w tabelach (tj. pod
stawy do obliczenia procentowego) — co ma
miejsce, gdy wysokość dodatku jest w umowie
ustalona w procentach. Automatyzm dotyczy
tylko podwyższania granicy. Zamiana w umowie
o pracę zapisu procentowego na kwotowy nie
wywołuje skutków wypowiedzenia zmieniające
go. Należy jednak zaznaczyć, że czynność taka
nie może być połączona w czasie z mającym
akurat miejsce podniesieniem kwoty najniższego
wynagrodzenia w tabelach (obecnie 400 000 zł).
Powinna być niezależna i wcześniejsza. Połącze
nie w czasie jest możliwe, ale wtedy pracow
nikowi przysługiwać będzie dodatek w wysokości
wynikającej z dotychczasowego procentu od
n o w e j podstawy.

go stażu „wlicza się także inne okresy na pod
stawie przepisów odrębnych”. Przykładem „in
nego okresu” jest okres urlopu wychowawczego,
zgodnie z § 18 u st 1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 17 lipca 1981 r. w sprawie
urlopów wychowawczych („Dziennik Ustaw” 1990
nr 76 poz. 454).

OKRESY ZATRUDNIENIA ZALICZANE
DO STAŻU PRACY,

TEKST ODPOWIEDZI MINISTERSTWA
KULTURY I SZTUKI NA PYTANIA ZWIĄZ
KU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
BIBLIOTEK PUBLICZNYCH PRZY WBP
W LESZNIE
W SPRAWIE WYNAGRODZEŃ

od długości którego zależy wysokość dodatku za
wysługę lat — należą do nich wszystkie okresy
pracy świadczonej na podstawie umowy o pracę
(także w wyniku mianowania, powołania i wybo
ru). Nie są zaliczane okresy pracy wykonywanej
na podstawie innych umów (cywilnych; zlecenia,
o dzieło, innych). Do oceny istnienia uprawnień
nie jest istotne, czy poprzedni pracodawca był
jednostką państwową, prywatną czy inną — mo
gła to być praca np. w prywatnym sklepie, pod
warunkiem że nie została porzucona oraz że
umowa nie została rozwiązana z winy pracow
nika bez wypowiedzenia (natychmiastowo). Tak
zakończonych okresów pracy nie zalicza się do
stażu, lecz nie ulega on przerwaniu: inne okresy
(wcześniejsze, późniejsze) zalicza się zgodnie
z wyżej przedstawioną regułą. Do przedmiotowe

OCENA UPRAWNIENIA DO NAGRODY
JUBILEUSZOWEJ
może być dokonana na podstawie dwóch przepi
sów:
• rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 31 marca 1992 r. podaje wymaganą liczbę
lat pracy i odpowiednią do tego wysokość na
grody;
® zarządzenie Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie
ustalania okresów pracy i innych okresów upra
wniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad
jej obliczania i wypłacania („Monitor Polski” nr
44, poz. 358) wymienia pozostałe przesłanki.
W zakresie zaliczania do stażu, warunkujące
go powstanie uprawnień, różnych okresów wcze
śniejszych zarządzenie Ministra PiPS jest bar
dziej wymagające: okresy zatrudnienia w prywat
nych zakładach pracy zaliczane są tylko wtedy,
gdy zakłady te zostały upaństwowione lub prze
jęte przez uspołecznione zakłady pracy (jednostki
państwowe i spółdzielcze, organizacje społeczne,
spółki z przewagą kapitału skarbu państwa).
Tylko ten element różnicuje możliwości zalicze
nia wcześniejszych okresów zatrudnienia i innych
(które w zarządzeniu są dokładnie wymienione).
BOGUSŁAW WITKOWSKI
Główny specjalista w Departamencie
Ekonomiki Kultury MKiS

Jeżeli gminna instytucja kultury funkcjo
nuje na zasadach określonych w ustawie z dn.
25 X 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, to wynagrodzenia pra
cowników tych instytucji powinny być waloryzo
wane tak jak wynagrodzenia pracowników pań
stwowych instytucji kultury. Wynika to z analizy
przepisów:
1) art. 9 ustawy z dn. 25 X 1991 r. — jako
podstawa prowadzenia przez gminę takiej dzia
łalności,
2) art. 32 ww. ustawy (ust 3 ) — obejmującej
przedmiotowe instytucje przepisami ustawy z dn.
31 I 1989 r. o kształtowaniu środków na wyna
grodzenia w sferze budżetowej.
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3) art. 5 ustawy z dn. 28 IX 1991 r. o wy
nagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r.
— zapewniający środki na wypłatę w sferze
budżetowej jednorazowego dodatku z tytułu roz
liczenia wynagrodzenia za I półrocze 1991 r. na
zasadzie ustalenia ich w ustawie budżetowej na
rok 1992.
Zgodnie z przepisami o dochodach gmin
i zasadach ich subwencjonowania instytucje ko
munalne otrzymują środki — m.in. na wyna
grodzenia — w subwencji ogólnej z budżetu
państwa. Mimo innego niż w instytucjach państ
wowych, trybu finansowania, zasady wynagra
dzania pracowników instytucji kultury wszyst
kich szczebli funkcjonujących w oparciu o ustawę
z dn. 25 X 1991 r. ustala centralnie Minister
Kultury i Sztuki (w porozumieniu z Ministrem
Pracy i Polityki Socjalnej), co wynika:
1) z art. 31 ww. ustawy,

2) z braku w przepisach o samorządzie tery
torialnym podstawy prawnej do wydawania
przez samorządy przepisów określających zasady
wynagradzania pracowników instytucji kultury
nadzorowanych przez te samorządy.
Filia biblioteki nie stanowi instytucji kultury,
jedynie jej część. Oznacza to, że w przypadku
likwidacji filii bibliotecznej nie ma zastosowania
art. 22 ustawy z dn. 25 X 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, stawiają
cy wymóg podawania do publicznej wiadomości
powodów jej likwidacji na 6 miesięcy przed
planowaną likwidacją. Wskazane jest jednak, by
organizator przed podjęciem decyzji o likwidacji
filii bibliotecznej miał pełne rozeznanie potrzeb
środowiska, w którym filia ta funkcjonuje. Art. 26
ust. 2 ustawy o bibliotekach nakłada na or
ganizatora obowiązek tworzenia filii bibliotecz
nych, jeżeli istnieje taka potrzeba.

Przepraszamy tych prenum eratorów, którzy w numerze 4 bezskutecznie
i zapewne zawiedzeni szukali wymienionej w spisie treści wkładki foto
graficznej. Od tego właśnie numeru zamierzaliśmy zamieszczać w środku
każdego zeszytu portrety pisarzy (i nie tylko), wychodząc naprzeciw
zapotrzebowaniu bibliotek na ten rodzaj materiałów ilustracyjnych, wcale
niełatwych — jak się okazuje — do zdobycia zwłaszcza w niewielkich
ośrodkach, w których działa większość placówek prenumerujących „Po
radnik Bibliotekarza”. Niestety, zbożny zamiar z różnych powodów „nie
wypalił” w planowanym terminie, lecz postaram y się zobowiązania w'obec
Czytelników dotrzymać i stratę wyrównać w numerze 7/8. M amy nadzieję,
że przy obecnych kosztach reprodukcji cykl portretów spotka się z apro
batą.
REDAKCJA
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ZAWSZE
NA TEJ STRONIE
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO OFERTĘ
INSTYTUTU WYDAWNICZEGO „NASZA KSIĘGARNIA"

In s ty tu t W ydaw niczy ,,Nasza Księgarnia'"
Poleca nową serię wydawniczą — LEKTURY SZKOLNE. Rozpoz
nacie ją Państwo po charakterystycznej graficznie okładce z wyraźnym
oznaczeniem klasy, dla której książka jest przeznaczona. Uczniowie szkół
podstawowych i średnich znajdą tu tytuły z listy lektur, głównie
obowiązkowych. Obok książek z pojedynczymi utworami ukażą się
w serii także tomiki do poszczególnyh klas, zawierające zestawy utw o
rów rozproszonych, opatrzone wstępami, w których uczniowie znajdą
charakterystykę danego działu literatury oraz wskazówki do powtórzenia
materiału i przygotowania się do egzaminów.
Polecamy następujące pozycje z tej serii:
H. Bechlerowa — ZIM A Z BIAŁYM NIEDŹWIEDZIEM
Cz. Centkiewicz — ANARUK, CHŁOPIEC Z GRENLANDII
J. Grabowski — PUC, BURSZTYN I GOŚCIE

10 000
6 500
13 000

Wkrótce ukażą się:
M. Dąbrowska — OPOWIADANIA WYBRANE
(Boże Narodzenie, Olek, Ptaki, Pies, Marcin Kozera)
J. Papuzińska — NASZA M AM A CZARODZIEJKA
F. H. Burnett — TAJEMNICZY OGRÓD
I. Jurgielewiczowa — TEN OBCY
J. Korczakowska — SPOTKANIE NAD MORZEM
H. Ożogowska — DZIEWCZYNA I CHŁOPAK, CZYLI HECA
NA CZTERNAŚCIE FAJEREK
Książki sprzedajemy po cenie zbytu, bez marży handlowej. Wysyłka
na koszt zamawiającego. Płatność — przy odbiorze książek (zaliczenie
pocztowe) lub dla zamówień podpisanych przez dyrektora szkoły
— przelewem na konto podane na rachunku.
Prosimy o zaznaczenie na zamówieniu formy płatności.
Nasz adres:

Dział Sprzedaży Wysyłkowej
IW „Nasza Księgarnia"
ul. Spasowskiego 4
00-950 Warszawa

W Y D A W N IC T W O N A U KO W E PWN
Poleca;
Stanisław Filipowicz: 0 demokracji.
Roman Kuźniar: 0 prawach człowieka.
Franciszek Ryszka: O pojęciu polityki.
Urlich Fritsch: Jak zostać akcjonariuszem?
Alina Majchrzycka-Guzowska: Jak składać zeznania
podatkowe?
Elżbieta Domańska: Wokół interwencji państwa
w gospodarkę.
Herbert Schnädelbach: Filozofia w Niemczech
1831-1933.
Ezra Mendelsohn: Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej
w okresie międzywojennym.
Eugeniusz Czaplejewicz: Polska literatura łagrowa.
Andrzej Janowski: Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice
o Aleksandrze Kamińskim.
Anna Grabowska, Wanda Budohoska, Józef Kozielecki;
Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów.
Podejmowanie decyzji.
Janusz Reykowski: Procesy emocjonalne. Motywacja.
Osobowość.
Ida Kurcz: Pamięć. Uczenie się. Język.
Jan Streiau: Temperament i inteligencja.
John Maynard Smith; Problemy biologii.
Jerzy Kreiner; Astronomia z astrofizyką.
Sadownictwo i warzywnictwo.
Aneta i Adam Janiszewscy: Test Your English.
Leon Zaręba: Polsko-francuski słownik frazeologiczny.
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