Cena zł 15000,-

Miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Biblioteki publiczne w wypożyczaniu
międzybibliotecznym
Jak sobie radzą we Francji?
Biblioteka i książka wśród dzieci
niewidomych
Zestawienie bibliograficzne
Andrzej Bursa
Miron Białoszewski

L
Indeks 369594

TREŚĆ
Lucjan Biliński

1

UDZIAŁ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W WYPOŻYCZA
NIU MIĘDZYBIBLIOTECZNYM

Grażyna Lewandowicz

6

JAK SOBIE RADZĄ GDZIE INDZEJ (na przykład we
Francji)

Jan Burakowski

10

ŻYCIE Z SAMORZĄDEM. Niedługa podróż z wójtem
gminy Ż.

Izabela Nagórska

11

JAK NAS WIDZĄ PISARZE? (7)

Józef Szocki

14

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI I KSIĄŻKI WŚRÓD
DZIECI NIEWIDOMYCH

Janina Nowak

17

DROGA DO KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK SZKOL
NYCH

Jadwiga Michalska

19

BIBLIOTEKA POTRZEBNA ŚRODOWISKU

ZLdzisława Miernik

22
23

ANDRZEJ BURSA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze
MIRON BIAŁOSZEWSKI. Zestawienie bibliograficzne w wy
borze

Wanda Kochowska

25

BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA.
Bibliografia za rok 1991 w wyborze

Grażyna Szpulak

29

UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA W ŻYCIU WSPÓŁCZESNE
GO CZŁOWIEKA. Szkic do zajęć bibliotecznych

Barbara Płonka

32

LEKCJA BIBLIOTECZNA. Lekcje z rozrywką

Maria Andres

36

ADAM ASNYK W KRAKOWIE

Jan Tyra

38

ŻARSKIE KONKURSY DZIECI I MŁODZIEŻY W EKS
LIBRISIE

39

LISTY. Dokształcam się i nic z tego nie mam

REDAKTOR NACZELNY: Władysława Wasilewska, KOMITET REDAKCYJNY:
Jadwiga Andrzejewska, Jan Burakowski, Jadwiga Chłopecka,
Marcin Drzewiecki, Andrzej Kempa, Krystyna Kuźmińska,
Józef Lewicki (przewodniczący), Magdalena Śliwka, Ryszard Turkiewicz.
Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Adres redakcji i administracji: 00-953 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7, tel. 27-08-47
Cena zł 15000. Prenumeratę prowadzi PUPiK „Ruch”. Druk i oprawa WDN, zam. 111/92

PORADNIK
BIBLIOTEKARZ
UKAZUJE SIĘ OD ROKU 1949

czerwiec 1992

Lucjan Biliński

Udział bibliotek publicznych w wypożyczaniu
międzybibliotecznym
Zasady wypożyczania międzybibliotecz
nego wprowadzone Zarządzeniem Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 25 marca 1980 r.
utrzymują dawniej ustalony podział biblio
tek uczestniczących w wypożyczaniu na
dwie kategorie . Do pierwszej należą bib
lioteki biorące udział w wypożyczeniach
międzybibliotecznych bezpośrednio, do
drugiej — pośrednio.
Właśnie do tej pierwszej grupy zaliczone
zostały biblioteki publiczne stopnia woje
wódzkiego, niezależnie od wielkości ich
księgozbiorów oraz stopnia obciążenia tą
formą udostępniania materiałów bibliotecz
nych. Do tej pory nie analizowano skali
zaangażowania
bibliotek
publicznych
w wypożyczaniu międzybibliotecznym. Do
piero przy okazji oceny działalności biblio
tek publicznych w r. 1991 uzyskano infor
macje na ten temat.
Stopień zaangażowania bibliotek publicznych
w wypożyczaniu międzybibliotecznym
Z uwagi na to, że sieć bibliotek publicz
nych jest szeroko rozbudowana i sięga po
przez filie i punkty biblioteczne do najmniej
szych miejscowości w kraju, można było się
spodziewać, iż za jej pośrednictwem realizo„Monitor Polski” 1980 nr 12, poz. 54.

wana jest większość zamówień w systemie
wypożyczeń międzybibliotecznych. Okazało
się jednak, że w r. 1991 biblioteki publiczne
stopnia wojewódzkiego zrealizowały w tym
systemie tyłko 7628 zamówień z własnych
zbiorów, natomiast pośredniczyły w wypo
życzeniu z innych bibliotek 4042 pozycji.
Biblioteki publiczne stopnia wojewódz
kiego w Gorzowie Wlkp., Kaliszu, Krako
wie, Nowym Sączu, Siedlcach, Suwałkach,
Toruniu, Wrocławiu i Zamościu zasygnali
zowały zmniejszającą się z roku na rok ilość
składanych zamówień na wypożyczenia
międzybiblioteczne. Przyczynę tego zjawis
ka tłumaczy się najczęściej zbyt długim
okresem oczekiwania na realizację zamó
wień. Stosunkowo małe wykorzystanie po
łączeń telefonicznych, teleksowych (nie mó
wiąc już o telefaksach) w ustalaniu lokaliza
cji poszukiwanych materiałów bibliotecz
nych powoduje przedłużanie się załatwiania
rewersów okrężnych.
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
w Suwałkach podkreśla, że brak bibliografii
polskiej do 1939 r. utrudnia małym biblio
tekom sprawdzenie opisu bibliograficznego
pozycji zamawianych przez czytelników.
O tym, jak dużo jest błędnych opisów
w składanych rewersach, informuje Biblio
teka Publiczna m. st. Warszawy; w r. 1991
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skorygowano tu aż 576 rewersów (więcej
niż połowę otrzymanych). Według Wojewó
dzkiej Biblioteki Publicznej w Białymstoku
właśnie te błędne opisy bibliograficzne i ko
nieczność ich korygowania są w bardzo
dużym stopniu przyczyną opóźniania się
terminów realizacji zamówień w wypoży
czaniu międzybibliotecznym.
Oprócz opóźnień w realizacji zamówień
wymienia się również inne powody mniej
szego zainteresowania wypożyczeniami
międzybibliotecznymi. Wojewódzka Biblio
teka Publiczna w Suwałkach tłumaczy to
ograniczeniem kształcenia zaocznego (naj
większa liczba korzystających z systemu
wypożyczeń międzybibliotecznych to stu
denci studiów zaocznych). Wojewódzka Bi
blioteka Publiczna w Ostrołęce wyraża po
gląd, że liczba zrealizowanych zamówień
byłaby większa, gdyby bibhoteki chciały
udostępniać w systemie wypożyczeń mię
dzybibliotecznych publikacje wydane przed
rokiem 1945.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna we
Wrocławiu wskazuje następujące powody
zmniejszania się liczby wypożyczeń:
— niewypożyczanie przez duże biblio
teki pozycji występujących w ich zbiorach
w jednym egzemplarzu,
— pozycje, na które jest duże zapotrze
bowanie, zostawia się własnym czytelni
kom, nie udostępnia się ich w systemie
wypożyczeń międzybibliotecznych,
— proces wypożyczania jest zbyt sfor
malizowany.
W ostatnim okresie doszedł jeszcze jeden
powód ograniczający wypożyczanie mię
dzybiblioteczne: pogłębiające się trudności
finansowe bibliotek.
Z tych właśnie przyczyn Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy w II
półroczu 1991 r. zmuszona była zrezyg
nować z tej formy wypożyczeń. Miejska
Biblioteka Publiczna w Krakowie podaje,
że koszt wysyłki książki kształtował się w r.
1991 w granicach 7-15 tys. zł; w WBP
w Poznaniu analogiczne wydatki szacuje się
na 15-20 tys. zł.
Niechęć niektórych bibliotek do prowa
dzenia wypożyczeń międzybibliotecznych
wynika też z obawy przed konsekwencją
zagubienia lub kradzieżą książek, co, nie
stety, wcale nie należy do rzadkości.
Wielu czytelników korzysta jedynie
z usług informacyjnych swoich bibliotek

w ustalaniu, gdzie można znaleźć poszuki
wane tytuły, a korzystanie z nich odbywa
się już w większych, zamiejscowych biblio
tekach. Tak postępują czytelnicy Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej w Chełmie kiero
wani do dużych bibliotek Lublina, czytel
nicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Skierniewicach znajdujący interesujące
ich materiały bibłioteczne w książnicach
Łodzi lub Warszawy, czytelnicy Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie
dojeżdżający do bibliotek stołecznych. Jest
to jednak wybór możliwy do zrealizowania
przez czytelników zamieszkałych w pobliżu
centrów naukowych. W znacznie gorszej
sytuacji są czytelnicy województw suwal
skiego, bialskopodlaskiego, krośnieńskiego
i innych.
Rodzaje najczęściej wypożyczanej literatury
Tak jak można było się spodziewać,
duża część zamówień w systemie wypoży
czeń międzybibliotecznych dotyczy książek
cennych i rzadkich, w wielu przypadkach
podlegających ochronie. Tego rodzaju po
zycje udostępnia się w zasadzie tylko na
miejscu w bibliotece, w której się one znaj
dują. Toteż czytelnicy chcący je uzyskać
w systemie wypożyczeń międzybibliotecz
nych spotykają się najczęściej z odmową
wypożyczenia lub propozycją udostępnie
nia mikrofilmu czy kserokopii (w przypad
ku kserokopii czytelnik ponosi koszt ich
wykonania).
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
informuje, że w zamówieniach występują
także zgłoszenia na pozycje bardzo poczyt
ne — bestsellery, ale książki te pozostawia
się czytelnikom własnym, nawet wtedy gdy
są w kilku egzemplarzach. Chodzi w tym
przypadku o możliwie pełne zaspokojenie
zmieniających się ciągle zainteresowań czy
telniczych.
Miejska biblioteka Publiczna w K rako
wie podkreśla, że w ostatnich miesiącach
zdarzały się zamówienia na nowości wyda
wnicze, które nie zostały zakupione do
biblioteki z braku środków finansowych.
Można przypuszczać, że z takich samych
powodów nie zakupili tych książek czytel
nicy, licząc na możliwość wypożyczenia ich
w bibliotece.
Biblioteki
sygnalizują jednocześnie
zmniejszenie się liczby zamówień w wypo
życzaniu międzybibliotecznym na podręcz

niki i lektury dla studentów. Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Suwałkach tłuma
czy ten fakt — jak już wspomniano — ogra
niczeniem kształcenia zaocznego.
Wśród zamawianych pozycji znaczny
procent stanowią książki fachowe, specjalis
tyczne. Wojewódzka Biblioteka Publiczna
we Wrocławiu informuje, że w r. 1991
obserwowano duże zapotrzebowanie na
podręczniki akademickie z zakresu prawa
i ekonomii, ale zamówień na te pozycje nie
można było zrealizować. Wojewódzka Bib
lioteka Publiczna w Lublinie miała naj
więcej zgłoszeń w systemie wypożyczeń
międzybibliotecznych na książki i publika
cje prasowe z dziedzin; historii, geografii,
nauk społecznych, prawa i administracji.
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
w Białymstoku postuluje, aby podstawowe
lektury dla studentów oraz literatura roz
rywkowa nie były objęte wypożyczaniem
międ zybibliotecznym.
Postulaty w zakresie usprawnienia
informacji o zbiorach bibliotecznych
Do najczęściej powtarzających się postula
tów dotyczących usprawnienia wypożyczania
międzybibliotecznego należą wnioski w spra
wie unowocześnienia informaqi o zbiorach
bibliotecznych i szerszego zastosowania
w tym celu techniki komputerowej.
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
w Częstochowie stwierdza, że brak moż
liwości szybkiego ustalenia, gdzie znajdują
się poszukiwane pozycje, przedłuża czas
oczekiwania na realizację zamówień, pod
czas gdy system połączeń komputerowych
pozwala natychmiast skierować rewers do
właściwej biblioteki Wojewódzka Bibliote
ka Publiczna w Chełmie, a także inne
biblioteki podkreślają, że przed wysłaniem
rewersu sprawdza się telefonicznie w naj
bliższych bibliotekach, czy zamawiane po
zycje znajdują się w ich zbiorach. Jednak
połączenia telefoniczne i przedłużające się
oczekiwanie na znalezienie tych pozycji
w tradycyjnych katalogach powiększają wy
datki biblioteki.
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
w Katowicach dość krytycznie ocenia bib
liotekarzy, którzy nie zadają sobie trudu
skorzystania z telefonu lub teleksu w celu
ustalenia lokalizacji poszukiwanych tytu
łów i posługują się wyłącznie rewersem
okrężnym. Jej zdaniem zastosowanie nowej

techniki nie tylko wpłynie na usprawnienie
wypożyczania międzybibliotecznego, ale
także znacznie rozszerzy jego zasięg. Taką
samą opinię przedstawia Wojewódzka Bib
lioteka Publiczna w Koszalinie.
Miejska Bibhoteka Publiczna w Krako
wie do głównych mankamentów zalicza niedoskonałość informacji o zbiorach ogólno
krajowej sieci bibliotecznej — niekompletny
jest zarówno centralny katalog książek za
granicznych, jak i centralny katalog bieżą
cych czasopism w bibliotekach polskich.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna we Wro
cławiu jest zdania, że dopóki nie powstaną
katalogi centralne oraz nie powoła się biblio
tek specjalnych wyznaczonych do wypoży
czania międzybibliotecznego, trudno będzie
zaspokoić potrzeby czytelników oraz zreali
zować wysyłkę książek na zamówienia.
Odpłatność za wypożyczenia
międzybiblioteczne
Na 49 bibliotek publicznych stopnia wo
jewódzkiego tylko 13 wypowiedziało się na
temat wprowadzenia odpłatności za korzys
tanie z wypożyczania międzybibliotecznego.
W tej liczbie 11 bibliotek opowiada się za
obciążeniem czytelników kosztami wypoży
czeń, a tylko dwie chcą pozostawić ob
ciążenie wydatkami z tego tytułu w budże
cie biblioteki.
Przy okazji odpłatności poruszono także
jej kwestię prawną. Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Białej Podlaskiej stwierdza, że
przesyłki pocztowe są bardzo kosztowne,
a nie ma podstaw prawnych, aby biblioteka
mogła żądać od czytelników zwrotu kosz
tów. W związku z tym proponuje opraco
wanie nowych zasad wypożyczania między
bibliotecznego, uwzględniających odpłat
ność — „chociażby tylko umożliwiających
zwrot części kosztów”. Taką opinię wypo
wiada także Wojewódzka Biblioteka Pub
liczna w Legnicy, proponując obciążenie
czytelników tylko kosztami opłat poczto
wych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Słupsku postuluje wprowadzenie pełnej
odpłatności ze strony czytelników za wszel
kie usługi związane z wypożyczaniem mię
dzybibliotecznym.
Brak szczegółowych regulacji prawnych
dotyczących odpłatności czytelników za
wypożyczenia międzybiblioteczne nie po
wstrzymuje niektórych bibliotek od stoso
wania już takich opłat. Np. czytelnicy bib

liotek publicznych województwa radoms
kiego pokrywają koszty przesyłki zamawia
nych przez nich książek i nie zgłaszają
zastrzeżeń z powodu ponoszonych opłat.
W województwie poznańskim część biblio
tek obarcza kosztami czytelników, lecz tyl
ko nieliczni rezygnują z odpłatnych usług,
i to tylko w przypadku, gdy tańszy jest dla
nich dojazd do biblioteki, w której mogą
uzyskać potrzebne materiały.
Jedynie Wojewódzka Biblioteka Publi
czna w Kielcach postuluje pozostawienie
dotychczasowych zasad, a Wojewódzka Bi
blioteka Publiczna w Suwałkach obawia się
nawet, że wprowadzenie opłat spowoduje
zmniejszenie się już i tak nielicznej grupy
czytelników zainteresowanych wypożycza
niem międzybibliotecznym.
Jak usprawnić system
wypożyczania międzybibliotecznego
Niektóre postulaty bibliotek związane
z modyfikacją dotychczasowego systemu
wypożyczeń międzybibliotecznych przed
stawiliśmy w szczegółowych ocenach tego
systemu. Uzupełniają je wnioski o charak
terze prawno-organizacyjnym.
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
w Legnicy stwierdza, że istnieje potrzeba
upowszechnienia informacji o najważniej
szych problemach krajowego i zagranicz
nego wypożyczania międzybibliotecznego
— w odrębnej publikacji na ten temat.
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna
w Lublinie proponuje, aby przy szeregowa
niu bibliotek uczestniczących bezpośrednio
lub pośrednio w wypożyczaniu międzybib
liotecznym brać pod uwagę wielkość zbio
rów biblioteki, a nie stopień organizacyjny.
Jej zdaniem duże książnice powinny mieć
prawo do bezpośredniego realizowania wy
pożyczeń także z bibliotek zagranicznych.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi upa
truje główną przyczynę niewielkiej liczby
wypożyczeń międzybibliotecznych w niedo
skonałości dotychczasowych przepisów,
które Bibhotekę Narodową czynią mono
polistą w sprowadzaniu materiałów biblio
tecznych z zagranicy.
Niektóre zbyt biurokratyczne ustalenia
koryguje życie. I tak biblioteki publiczne
województwa siedleckiego wcale nie korzys
tają w wypożyczaniu międzybibliotecznym
z pośrednictwa Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Siedlcach, lecz kierują zamó

wienia do bibliotek o bogatszych zbiorach.
Praktykę taką popiera również Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna w Słupsku. Woje
wódzka Biblioteka Publiczna w Zielonej
Górze proponuje wyeliminowanie biuro
kracji wyrażającej się w obowiązku dołą
czania do każdej wysyłanej książki pisma
w dwóch egzemplarzach G,wystarczyłby tyl
ko rewers”).
W zakresie organizacji wypożyczeń nale
żałoby dokonać istotnych zmian. Główne
ich kierunki miałem okazję przedstawić na
ubiegłorocznej konferencji ogólnopolskiej,
poświęconej wypożyczaniu międzybiblio
tecznemu^.
Jeżeli utrzymamy podział bibliotek na
uczestniczące w wypożyczaniu bezpośred
nio i pośrednio — co w naszych warunkach
rozdrobnienia sieci bibhotecznej i braku
pełnej komputeryzacji znajduje pewne uza
sadnienie — to należałoby, moim zdaniem,
znacznie ograniczyć hczbę bibliotek mają
cych przywilej bezpośredniego korzystania
z wypożyczeń. Nie ma uzasadnienia pozos
tawanie w tej grupie wojewódzkich biblio
tek pedagogicznych, które realizują wypo
życzenia dla stosunkowo wąskiej sieci bib
liotek pedagogicznych, a których profil gro
madzenia zbiorów pokrywa się w bardzo
dużym stopniu z profilem największych bib
liotek publicznych stopnia wojewódzkiego.
Spośród wojewódzkich bibliotek publi
cznych powinny być uwzględnione w grupie
bibliotek bezpośrednio uczestniczących
w wypożyczaniu tylko biblioteki o najwięk
szych zbiorach, a więc te, które przed ro
kiem 1975 miały status bibliotek stopnia
wojewódzkiego.
Uczestniczące dotychczas w wypożycza
niu bezpośrednio biblioteki naczelnych or
ganów władzy i administracji państwowej
(włączone do tej grupy z przesłanek pres
tiżowych i politycznych) powinny być rów
nież z tej grupy wyeliminowane. Weryfikacji
wymagają ocalałe jeszcze biblioteki ośrod
ków informacji naukowej, technicznej i eko
nomicznej. W rezultacie takiej selekcji
w grupie bibliotek uczestniczących w wypo
życzaniu międzybibliotecznym bezpośred
nio pozostałyby tylko biblioteki naukowe
oraz wybrane biblioteki publiczne stopnia
Ogólnopolska konferencja w sprawie wypożycza
nia międzybibliotecznego, zorganizowana w Warszawie
przez Bibliotekę Narodową, odbyła się w dniach 10-11
listopada 1991 r.

wojewódzkiego i ewentualnie biblioteki nie
których ośrodków inte.
Nie usprawnimy nigdy wypożyczeń mię
dzybibliotecznych, jeśli do realizacji za
mówień nie zastosujemy jak najszerzej
wszystkich istniejących środków łączności:
telefonów, teleksów, telefaksów.
Wskazane byłoby, aby poddać mery
torycznej dyskusji, czy i w jakim stopniu
oraz w jakich okohcznościach mogą być
realizowane zamówienia na podręczniki
i lektury dla studentów — tak w systemie
wypożyczeń krajowych, jak i międzynaro
dowych.
Koszty wypożyczeń międzybibliotecz
nych zwiększają się we wszystkich krajach,
bo ceny na różnorodne usługi związane
z wypożyczeniami rosną dość znacznie.
W sytuacji, gdy kondycja finansowa bib
liotek jest zła i pogarsza się nadal, musimy
— jeśli chcemy utrzymać system wypoży
czeń międzybibliotecznych — wprowadzić
opłaty obciążające czytelnika za koszty,
które można ściśle określić, a więc: opłaty

pocztowe, wydatki związane z wykonaniem
kserokopii, a także za użycie telefonu, tele
ksu lub telefaksu. Należałoby rozważyć tak
że możliwość pobierania kaucji przy zama
wianiu materiałów bibhotecznych (bywa
przecież, że czytelnik nie zgłasza się po
zamówione wydawnictwa, chociaż wie, że
biblioteka sprowadzająca je dla niego po
nosi znaczne wydatki).
Podstawy prawnej umożliwiającej po
bieranie opłat od czytelnika nie znajdujemy
w obowiązujących przepisach, natomiast
może je uwzględniać regulamin korzystania
z biblioteki (zgodnie z art. 15, ust. 3 ustawy
z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach^).
N a koniec należy poprzeć inicjatywę
szerszego spopularyzowania — w środowis
ku bibliotekarskim i wśród czytelników
— celów i zasad wypożyczania międzybib
liotecznego, aby przełamać wreszcie eks
kluzywny charakter tej formy udostępnia
nia zbiorów w naszym kraju.
’ „Dziennik Ustaw” 1968 nr 12, poz. 63.

POLSKIE TOWARZYSTWO CZYTELNICZE
z inicjatywy grupy pracowników Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej powstało
Polskie Towarzystwo Czytelnicze (PTC).
Na całym świecie istnieją od wielu lat organizacje krajowe i międzynarodowe o takim samym lub
zbliżonym profilu działania. W USA działa Międzynarodowe Towarzystwo Czytelnicze (International
Reading Association), w skład którego wchodzi między innymi oddział europejski z siedzibą
w Wiedniu. Jego członkiem zamierza zostać PTC.
PTC zostało zarejestrowane 22 maja 1992 roku w Sądzie Wojewódzkim m. st. Warszawy na
podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. Celem działania PTC jest
— krzewienie czytelnictwa wśród różnych grup społecznych na terenie kraju i w skupiskach
Polaków za granicą,
— rozwijanie badań społecznego funkcjonowania książki (ruchu wydawniczego i kolportażu),
czytelnictwa w aspekcie historycznym i współczesnym,
— upowszechnianie wiedzy o alfabetyzacji i czytelnictwie jako zjawiskach społecznych — w radiu,
telewizji, prasie, w oddzielnych publikacjach itp.,
— informowanie władz o ruchu wydawniczym, instytucjach udostępniających książki i prasę oraz
o kierunkach rozwoju czytelnictwa.
Towarzystwo może tworzyć oddziały terenowe oraz koła. Chcielibyśmy, aby członkami PTC
zostałi, poza osobami zajmującymi się zawodowo problematyką czytelnictwo, przedstawiciele wszyst
kich grup zawodowych związanych z powstawaniem książek oraz ich upowszchnianiem, a więc:
literaci, wydawcy, recenzenci, księgarze, nauczyciele, dziennikarze, bibliotekarze itp. Członkami mogą
być również instytucje, stowarzyszenia itp.
Pierwsze wałne zebranie PTC planowane jest w drugiej połowie października 1992 roku. Do
udziału w pracach Towarzystwa zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką czytelnictwa.
Bliższe informacje o PTC można uzyskać w siedzibie Towarzystwa — Biblioteka Narodowa, Instytut
Książki i Czytelnictwa, Al. Niepodległości 213, Warszawa tel. 25-39-86.

Grażyna Lewandowicz

Jak sobie radzą gdzie indziej
(na przykład we Francji)
Ambicją i zadaniem każdej biblioteki powinno być zachęcanie dziecka do
czytania i w konsekwencji do korzystania z biblioteki. Jak można to osiągnąć?
W jaki sposób biblioteka może i powinna przyciągać dzieci?
Jedną ze spraw podstawowych jest wy
posażenie placówki Nie ma jeszcze u nas
firm specjalizujących się w projektowaniu
wyposażenia dla bibliotek, ale część roz
wiązań można wprowadzić samemu. Takim
przykładem niech będą kosze, pudełka,
skrzynki zamiast półek na książki dla naj
młodszych. Ustawione bezpośrednio na
podłodze, nisko, będą dla dziecka łatwiej
dostępne, będą sprzyjać jego samodzielnym
poszukiwaniom, wyborom. Nawet jeżeli nie
zawsze w tych pudełkach będzie porządek,
dla dziecka nie ma to większego znaczenia.
Przy wyborze książki nie kieruje się ono
imieniem i nazwiskiem autora, lecz raczej
formą książki, okładką, obrazkami. Tak
więc książki z poziomu I mogą zmienić
swoje ustawienie ze „sztywnego” na pół
kach na bardziej „luźne” na podłodze.
Obok tych skrzynek znajdzie się miejsce
umożliwiające dziecku bezpośrednią lekturę
wybranej z pudełka książki, pozwalające na
lekturę spontaniczną, relaksową. Temu ty
powi lektury nie sprzyja sztywne siedzenie
na krześle za stołem, którego rozmiary są
często nieodpowiednie do wzrostu dziecka.
Dzieci bardzo lubią czytać siedząc lub na
wet leżąc na podłodze obok pudeł z książ
kami. Lekturę w takich pozycjach powinny
te miejsca umożliwiać. Służyć temu mogą
kawałki wykładziny czy dywanu, pufy, po
duszki, klocki z gąbki, nawet leżaki.
Z kwadratowych czy prostokątnych
brył, różnie zestawionych,
można tworzyć cale przestrzenie
dla najmłodszych
przeznaczone do samodzielnej, spontanicz
nej lektury. W tej przestrzeni znajdą też
miejsce zabawki, pluszowe misie, pieski,
lalki. Cała taka akcja ma na celu przyjęcie
w biblioteczne progi jak najmłodszych czy
telników. Mówi się o przyjmowaniu nawet
dzieci 18-miesięcznych, a więc takich, które

zaczynają mówić, kojarzyć. Praktycznie do
rodziców należy decyzja, w jakim wieku
przyniosą czy przyprowadzą dziecko do
biblioteki.
W klasyfikacji książek zdecydowanie
wyróżnia się już propozycje dla dzieci
w wieku 0-3 lat. Trzeba przyznać, że na
Zachodzie tego typu książek jest bardzo
dużo, w coraz bardziej niezwykłych for
mach — z plastiku, materiału, drewna,
składane, z pozytywką, pachnące, z elemen
tami do manipulacji, a przede wszystkim
barwne, kolorowe, bo kolor jest tym, na co
najbardziej reaguje dziecko. Książld te, któ
re swoją niezwykłością pobudzają wyobraź
nię dziecka, noszą najczęściej miano książek-zabawek. U nas też tego typu książki
zaczynają pojawiać się na rynku wydaw
niczym. Można nawet sądzić, że pojawienie
się ich zmusiło w pewien sposób biblio
tekarzy do rozszerzenia oferty, a tym sa
mym do zaproszenia do bibliotek już nie
tylko przedszkolaków, ale i dzieci znacznie
młodszych.
Książka-zabawka daje dziecku możli
wość manipulowania nią na wszelkie sposo
by, łącznie z gryzieniem czy rzucaniem,
a wykonana z plastiku lub materiału jest
odporna na dziecięcą działalność. Także
każda strona takiej książki to „coś” nowe
go, ciekawego — inny obrazek, inny przed
miot, tak więc, oglądając — czytając książ
kę, dziecko wolniej się nudzi. Czytanie ma
być przyjemnością, zabawą do której póź
niej trudno już zniechęcić.
Jeszcze inną stroną tego otwarcia biblio
tek dla najmłodszych jest praca z rodzicami.
To oni decydują o tym, kiedy pierwszy raz
dadzą dziecku książkę do ręki, kiedy przy
jdą z nim do biblioteki. Przyjmowanie dzie
ci razem z rodzicami sprawia, że obie strony
nawiązują ze sobą nowy rodzaj kontaktu.
Bo rola dorosłego nie polega tylko i nie
kończy się na daniu dziecku książki do ręki;

ważniejsza jest właśnie sama obecność do
rosłego, może nawet ważniejsza niż książka.
Warto sobie tu przypomnieć rolę, jaką ma
do „odegrania” dorosły podczas rytuału
zasypiania. Oczywiście, uprzywilejowanym
miejscem rodzinnych spotkań z książką jest
dom, ale i w bibliotece też jest na to miejsce.
Jak to zrobić, jak osiągnąć, jak przyciąg
nąć do siebie rodziców i dzieci? Otóż biblio
teki dbają o reklamę tego, co się w nich
dzieje. Łatwość dostępu do ksero pozwala
na „produkcję” różnego rodzaju zaproszeń,
informacji, nawet niewielkich bibliografii.
Zaproszenia są rozsyłane do wszystkich
ośrodków, które mają kontakty z dziećmi
— do żłobków, przedszkoli, szkół, przy
chodni lekarskich, domów kultury, centrów
sportowo-rekreacyjnych itp., także rozwie
sza się je na słupach ogłoszeniowych w dzie
lnicy. Zaproszenia na organizowaną impre
zę dzieci otrzymują odpowiednio wcześniej
z prośbą o reklamę. I odwrotnie, w biblio
tece na specjalnym stojaku znajdują się
reklamy, zaproszenia innych instytucji, róż
nych kółek, stowarzyszeń itp. Tworzy się
w ten sposób obieg informacji,

ma formę zabawy, jest dla mieszkańców
okazją do spotkań i uzyskania od organiza
torów informacji o ich działalności.
Inną propozycją jest sprawa różnicowa
nia bibliotek, odejście od tego, że wszystkie
biblioteki wyglądają jednakowo. Tak być
zresztą nie może, bo każda z placówek ma
swoją pubhczność, która wpływa na obraz
biblioteki, publiczność, która ma swoje
upodobania. Podobnie bibliotekarze jako
ludzie różnią się między sobą. Siłą biblio
teki, jej bogactwem jest możliwość adap
tacji, np. otwarcie na najmłodszych, są tak
że jej zbiory. Dzisiaj nikt już nie dyktuje
listy książek, które mają być w bibliotece,
a które nie, nikt nie mówi, jaką trzeba
zrobić wystawę czy konkurs. Praktycznie
bibliotekarz jest ograniczony tylko dwiema
sprawami: budżetem i ofertą wydawniczą.
Bardzo mocno akcentowana jest niezale
żność biblioteki od partii politycznych czy
kościołów. Od bibliotekarzy wymaga się
dyspozycyjności, ale nie tego, aby byli
wszechwiedzący.

biblioteka staje się centrum informacyjnym
regionu.

Zależy to od rozpoznania publiczności
— tej czytającej i tej nie czytającej. Szcze
gólnie do nie czytającej kierowana jest duża
liczba akcji. Najsłynniejszą jest koszyk
z książkami, a więc wychodzenie z biblio
teki poza jej mury, na place, na podwórka
zabaw, ostatnio też do przychodni lekar
skich, gdzie dzieci oczekując na swoją kolej
kę do lekarza nudzą się lub niepokoją.
Dużo dzieje się poza biblioteką, ale też
dużo dzieje się w bibliotece. Np. wcześniej
przygotowuje się wszelkiego typu wystawy
i ekspozycje poprzedzone starannym po
szukiwaniem materiałów, odpowiednim do
pracowaniem plastycznym; praca nad ga
zetką na gwiazdkę rozpoczyna się już
w październiku.
Kolejna propozycja to „walizki tema
tyczne” . Są to np. wystawki czy zestawy
książek na określony temat, które właśnie
w walizkach wędrują z placówki do pla
cówki. Są wspólne dla wszystkich bądź dla
kilku bibliotek w okolicy. W takim wypad
ku można zamówić plastyka, wyłożyć wię
kszą sumę na ten cel.
Również wspólne dla kilkunastu biblio
tek bywa „drzewo historii”. Akcję tę sym
bolizuje drewniana makieta w kształcie

Może warto wrócić do tzw. kartotek
adresowych, które gromadziły informacje
o życiu społeczno-kulturalnym danej dziel
nicy, miasta, gminy. Byłby to taki bank
informacji o proponowanych sposobach
spędzenia wolnego czasu, możliwościach
kształcenia się itp. To można zrobić bez
większego wysiłku.
Biblioteka, jeśli chce przeżyć, musi zaist
nieć w środowisku, być postrzegana jako
coś niezbędnego, musi sobie zyskać społecz
ną akceptację. Musi być aktywna, ale na
pewno nie przez otwieranie butiku z ciucha
mi czy kosmetykami. Reklama czy też ra
czej reklamująca informacja ciągle jest
u nas sprawą niedocenianą, być może na jej
fałszywy obraz rzutują kiepskie reklamy
telewizyjne.
Ciekawym pomysłem jest rokroczne
organizowanie na jesieni (początek roku
szkolnego) tzw. forum stowarzyszeń, festy
nu, na którym prezentują się wszystkie
działające w regionie kluby, stowarzyszenia,
kółka zainteresowań — sportowe, taneczne,
plastyczne, opieki nad zwierzętami, mu
zeum i oczywiście biblioteka. Takie forum

Co zrobić, aby biblioteki różniły się
między sobą?

drzewa oraz siedem plastikowych domków.
W każdym takim domku jest umieszczona,
razem z rekwizytami, postać z jakiejś książ
ki, opowiadania, baśni Wykorzystuje się tu
krótkie, proste historie dla przedszkolaków,
typu: Tomek zawsze śpi na ulubionej po
duszce. Jednego wieczoru nie może jej zna
leźć. Szuka wszędzie, aż znajduje i szczęśli
wie zasypia. Treść nie jest długa, skom
plikowana, jest taka, żeby mogła skupić
uwagę dzieci. N a jednym spotkaniu opo
wiada się nie więcej niż dwie, trzy historie
(podczas opowiadania jednej pozostałe
domki stoją puste). W takim domku zawsze
brakuje jednego, dość istotnego dla przebie
gu historii, rekwizytu, np. poduszki, jak
w podanym przykładzie. Brak przedmiotu
służy temu, aby dziecko wróciło do książki,
żeby istniał związek między tym, co usłysza
ło, a tym, co jest w książce. Bibliotekarz
opowiadając posługuje się tekstem i operuje
przedmiotami
Czasem akcja przenosi się poza domek,
pod drzewo. Idea drzewa jest mocno zwią
zana z przeświadczeniem o ważności, nie
zbędności tradycji baśni, z przekonaniem,
że w dobie wideo, telewizji, komputerów
warto, a nawet
trzeba wprowadzać dziecko w świat baśni,
opowiadań, legend.
Bardzo rozwinięte są studia nad tech
niką i sposobami opowiadania bajek, nad
przygotowaniem do tej umiejętności. Wy
chodzi specjalny miesięcznik poświęcony tej
problematyce, organizowane są specjalne
kursy, na których chętni kształcą się w za
kresie opowiadania baśni, co więcej, istnieją
zawodowi opowiadacze mający własne sto
warzyszenie. Wydawany jest katalog z ad
resami tych osób i informacją o ich specja
lizacji, bowiem każda z osób zajmujących
się opowiadaniem opowiada różne rodzaje
baśni, z wykorzystaniem rekwizytów lub
nie, adresowane do odbiorcy w określonym
wieku.
Jeżeli więc ktoś jeszcze u nas w biblio
tece opowiada bajki, to nie ma się czego
wstydzić! To nie jest forma przestarzała,
zużyta. Jak najbardziej trzeba opowiadać!
Należy się, tak jak do każdej pracy, do
każdego występu dobrze przygotować,
wzbogacić opowieść muzyką, rekwizytami
itp. Potem może być konkurs ze znajomości
baśni Można wykorzystać sposób polega

jący na dopasowaniu ilustracji do tekstu,
następnie obu tych elementów do tytułu
i autora książki, dziecko może też zrobić
kartę tytułową ulubionej bajki
Nieco inaczej wyglądają spotkania z au
torem. Przede wszystkim także pisarzom
zależy na tym, aby spotkać się z dziećmi
— mają wtedy okazję do reklamy swoich
książek. Sprawa honorariów rozwiązywana
jest tak, że autor te książki sprzedaje i w ten
sposób zarabia. Autorom zależy na spot
kaniach, gdyż jest to kontakt z potencjal
nym czytelnikiem. Samo spotkanie ma
przebieg bardzo spontaniczny.
Oprócz spotkań z pisarzami biblioteki
często organizują spotkania z ciekawymi
ludźmi. Pewnie wzbudzi to zdziwienie, ale
do bibhoteki można zaprosić fryzjera czy
krawcową, żeby opowiedzieli o swojej pra
cy. Warunek podstawowy — to musi być
ciekawe i w jakiś sposób odwoływać się do
książek, np. w opowieści krawcowej — do
historii mody, ubioru, kolekcji wielkich
projektantów. N a odpowiednio zareklamo
wane spotkanie przyjdą być może i ci,
którzy jeszcze czytelnikami nie są, ale mogą
się nimi stać niebawem.
Dla dzieci, które mają kłopoty z czyta
niem i pisaniem, organizowane są różne
zajęcia właśnie z czytania i pisania — krzy
żówki, zabawy ze słowem, pisanie wierszy,
a także specjalne gry komputerowe.
Ważnym zbiorem biblioteki są gry —
warcaby, szachy, loteryjki i inne. Tu też jest
możliwość wykorzystania książki, np. z regu
łami gry w szachy. To, czego nie ma w na
szych bibliotekach lub praktykowane jest
rzadko, a stanowi formę popularną na Za
chodzie, to wypożyczanie do domu pojedyn
czych numerów czasopism. Również cieka
wą micjatywą jest gromadzenie i wypożycza
nie do domu reprodukcji obrazów do deko
racji wnętrza. Podobnie wypożyczane są po
jedyncze wiersze, zagadki, wyliczanki.
Także w Polsce pojawiły się bardzo
łubiane przez dzieci na Zachodzie tzw.
książko-kasety. Ten sam krótki tekst jest
nagrany na kasecie i wydrukowany. Można
go jednocześnie słuchać i czytać. Co do tej
dwojakiej postaci kontaktu dziecka z teks
tem można usłyszeć dwie opinie. Pierwsza
wyraża się zdaniem: ,Jeżeli dziecko słucha,
to nie czyta”, druga — „Dzięki kasecie
dziecko ma dostęp do tekstu, którego by

z pewnością nie przeczytało, gdyż jest zbyt
trudny”. Wartością jednak jest to, że tekst
został przez dziecko w jakiś sposób zarejes
trowany. Taką kasetę można nagrać i w bi
bliotece.
Znacznie trudniej, przede wszystkim ze
względów finansowych, jest zrobić montaż
na wideo, przy powstaniu którego dzieci
same napiszą scenariusz, zrobią dekorację,
zagrają role. Przy tej okazji można po
prowadzić dyskusję o filmie, tak jak prowa
dzi się dyskusję o książce. Znowu jest to
okazja, żeby odwołać się do historii filmu,
fotografii, scenografii. Można tu propono
wać też dzieciom zabawy z dźwiękiem.
Przystawienie zwykłego mikrofonu do zę
bów, którymi się kłapie, do głaskanych
włosów daje bardzo różne rodzaje dźwię
ków i może być wstępem do zabawy. Po
dobnie jest z obrazem. Dzieci lubią widzieć
siebie na ekranie, fascynuje je cień, jaki
pojawia się na białej planszy oświetlonej
światłem choćby z rzutnika do slajdów.
Taki teatr cieni, efekty wywołane w ten
sposób są bardzo łubiane przez dzieci. Nie
które z zajęć z pozoru zwykłe i nieciekawe
są ważne dla dziecka.
Duży nacisk kładzie się na zabawę,
na pobudzenie ciekawości. Oczywiście,
jeśli dzieciom pozwoli się na samodzielność,
to może w bibliotece powstać bałagan, ale
i to można w sposób zabawowy wyko
rzystać.
Do bibhotek zapraszane są maluchy
nie tylko indywidualnie, ale i grupy ze
żłobków, przedszkoli. Także klasy szkolne
przychodzą na coś na kształt ,4ekcji bib
liotecznych”. Typowy przebieg takiej lekcji
dla klasy młodszej to opowiadanie lub wy
świetlanie slajdów z bajką, następnie krót
kie oprowadzenie po bibliotece, na zakoń
czenie dzieci same wybierają sobie książki,
oglądają, czytają, mogą się zapisć do biblio
teki itp.

To, czego nie ma jeszcze u nas, to
wielokulturowość społeczeństwa. Np. we
Francji razem uczą się i bawią dzieci
o wszystkich kolorach skóry, o różnym
pochodzeniu. Wiele akcji nastawionych jest
na emigrantów, na ich asymilację w nowych
warunkach, a jednocześnie na pomoc w za
chowaniu ich rodzimej tradycji, języka.
W takiej mozaice kulturowej biblioteczne
bale przebierańców nabierają autentyzmu.
Jest to też okazja do kontaktu z przed
stawicielami innych kultur, rehgii, okazja
do nauki tolerancji, szacunku dla odmien
ności. Biblioteki gromadzą zbiory obcojęzy
czne, a także kasety do nauki języka fran
cuskiego dla emigrantów.
Na zakończenie kilka uwag ogólnych
Typowa biblioteka we Francji, a właś
ciwie mediateka, bo taki termin coraz bar
dziej się rozpowszechnia, to zazwyczaj je
den budynek, w którym mieści się oddział
dla dorosłych, oddział dla dzieci i płytoteka,
rzadziej wideoteka. Stosowaną powszechnie
klasyfikacją jest klasyfikacja dziesiętna Deweya. Montuje się w bibliotekach systemy
antykradzieżowe. Katalogi i obsługa czytel
ników są zautomatyzowane lub podlegają
pracom automatyzacyjnym. Rejestracja
czytelników i wypożyczeń opiera się na tzw.
kodach paskowych. Biblioteki finansowane
są z wielu różnych źródeł; z budżetu państ
wa, z budżetów lokalnych i gminnych. Na
poszczególne akcje można się ubiegać o do
datkowe subwencje i dotacje.
Podsumowując — biblioteka jest cen
trum informacji w dzielnicy, mieście, gmi
nie, reklamuje swoje usługi wszędzie, roz
szerza krąg czytelników o najmłodszych,
którzy nie potrafią czytać, i tych starszych,
którzy czytać nie chcą, nie lubią i często też
nie potrafią. Wszelkie akcje projektowane
i przygotowywane są ze znacznym wyprze
dzeniem. Wiele działań biblioteki podejmu
ją wspólnie i nie ma w nich miejsca na
narzekanie.

ŻYCIE Z SAMORZĄDEM

Niedługa podróż z wójtem gminy Ż.
Pan L., wójt gminy Ż., jest niewysoki,
krępy i ogorzały na twarzy, a dłonie ma
wielkie i szerokie. Jest niewątpliwie pracow
nikiem umysłowym, ale na pierwszy rzut
oka nie sprawia wrażenia intelektualisty.
I to pierwsze wrażenie nie jest błędne, bo
pan L. na pewno intelektualistą nie jest.
Ukończył tylko technikum rolnicze, nic nie
wskazuje, by wieczorami czytał Platona,
Kanta czy choćby Kołakowskiego lub
Michnika, i praktycznie całe życie przeżył
i przepracował na wsi. Nim został powoła
ny na stanowisko wójta w Ż., przez wiełe łat
był instruktorem i kierownikiem służby rol
nej w tymże Ż., a potem przez jakiś czas
prezesem GS-u w sąsiednim Sz.
Przypadek chciał, że z panem L., zna
nym mi dotychczas tylko z widzenia, od
byłem niedawno podróż z Sierpca do War
szawy. Jazda na tej trasie trwa ponad dwie
godziny, zatem mieliśmy czas, by pogadać
o tym i o owym. Wójt L. jest człowiekiem
towarzyskim i rozmownym, ma do czynie
nia ze znacznie szerszym kręgiem spraw niż
ja, nic więc dziwnego, że mówił głównie on.
Ja wtrącałem się tylko z rzadka ze swoimi
bibliotekarskimi sprawami, jakże błahymi
przy pełnokrwistych, istotnych i anegdo
tycznych problemach, którymi obficie ra
czył mnie wójt. Powiedziałem też oczywiście
o zagrożeniach dla bibliotek, o tym, że tu
i ówdzie likwiduje się filie, ogranicza za
trudnienie w placówkach.
— A jak u was? — zapytałem. — Czy
pan też likwiduje i ogranicza?
Pan L. wzruszył ramionami
— Nie warto!
Nie zrozumiałem.
— Co to znaczy: „Nie warto”?
— No — po prostu nie warto, nie opłaci
się. Gdy kalkulowaliśmy budżet na ten rok,
przyjrzałem się dokładnie wszystkim pozyc
jom planowanych wydatków. Biblioteka
gminna z tymi jej dwoma filiami czy też
punktami, bo to mi się miesza, ma nas
kosztować sto osiemdziesiąt milionów zło
tych, a Gminny Ośrodek Kultury 150 — ra
zem niewiele ponad trzysta milionów. Co
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można dziś, proszę pana, mieć za trzysta
milionów? No, można by za to wyremon
tować jakąś niedużą szkółkę albo położyć
dywanik asfaltowy na dwóch kilometrach
drogi Oczywiście i remont, i ten kawałek
drogi bardzo by się przydały, ale do pilnego
remontu kwalifikuje się u nas dwanaście
budynków, a dróg do ulepszenia mamy
ponad sześćdziesiąt kilometrów, bo gmina
Ż. jest biedna, ale rozległa! Więc te pienią
dze zaoszczędzone na kulturze przeszłyby
prawie nie zauważone, a kułtury w gminie
nie byłoby już wcale. Więc po prostu nie
warto tego zabierać. No a poza tym — wójt
uśmiechnął się — mam i prywatny interes,
by kultury nie ruszać. Starsza córka chodzi
regularnie w soboty na dyskoteki do Domu
Kultury, a młodsza dwójka korzysta w bib
liotece gminnej z lektur szkolnych, bo po
dobno biblioteka szkolna od trzech lat nie
zakupiła ani jednej broszurki. Więc gdybym
zaczął oszczędzać na kulturze, w domu
podniósłby się pewnie wielki raban. Tym
bardziej że w bibliotece pracuje córka
sąsiadki.
Pan L. wysiadł na Żołiborzu, a ja — nim
dotarłem na zebranie w Bibliotece N arodo
wej — przetrawiałem różne myśli, mniejsze
i większe, będące skutkiem podróży z wój
tem. — Że to jednak chyba dobrze, że są
samorządy i w związku z tym o nakładach
na kulturę w gminach nie decydują profeso
rowie i docenci z Komisji Planowania czy
też Ministerstwa Kultury i Sztuki... Czy nie
dałoby się tym profesorom i docentom
wytłumaczyć w jakiś sposób, że na kułturze
po prostu oszczędzać nie warto, bo te
mizerne promile i tak dziury w budżecie nie
zatkają?... I czy, na przykład, krótki i gruby
palec wskazujący wójta L., gdyby tenże L.
był posłem, równie bezmyślnie bawiłby się
przyciskiem w ławie sejmowej podczas gło
sowania nad różnymi ustawami, jak bawią
się długie, rasowe palce różnych koryfeuszy
kultury i sztuki, takich jak panowie H., Ł.
czy Sz.?
JAN BURAKOWSKI

Izabela Nagórska

Jak nas widzą pisarze? (7)
W tomie 63 Biblioteki „Więzi” ukazały
się w r. 1990 Szkice i portrety literackie
Kazimierza W i e r z y ń s k i e g o . Dwa
spośród nich poświęcone są bibliotekarzom
polskim działającym na emigracji. Jeden, pt.
M a r i a D a n i l e w i c z , jest przedrukiem
z książki Wierzyńskiego Cygańskim wozem.
Miasta, ludzie, książki (Londyn 1966). Ktoś
powiedział — przytacza autor — „że gdyby
miał przepaść cały polski Londyn, jedno
powinno ocaleć, mianowicie Biblioteka Pol
ska z panią Marią Danilewiczową”. Pod jej
kierownictwem Biblioteka Polska w Lon
dynie przeszła szczęśliwie przez wszystkie
trudności i niebezpieczeństwa okresu wo
jennego i wzrosła do 70-tysięcznego zbioru
książek, rękopisów i innych jednostek.
Pani Maria z domu Markowska urodzi
ła się w Aleksandrowie Kujawskim. Po
ukończeniu studiów w Uniwersytecie War
szawskim pracowała od r. 1928 do wybuchu
wojny w Bibhotece Narodowej i zajmowała
się pracami literacko-naukowymi. Wierzyń
ski charakteryzuje ją jako osobę obdarzoną
wielkim poczuciem humoru, pełną życia,
„uosobienie ciepła i uczynności, czegokol
wiek się podejmie, zawsze doprowadzi to do
jakiegoś rozumnego skutku, zawsze coś
z tego wyniknie, jakiś pożytek, jakieś dobro
powszechne”. Ma dwie miłości — biblio
tekę i pisarstwo, bowiem na emigracji za
częła uprawiać beletrystykę. Wierzyński
kończy swój szkic krótką analizą literackiej
twórczości Danilewiczowej.
Drugi szkicowy portret — Pożegnanie
A l f r e d a B e r l s t e i n a , przedrukowany
z „Wiadomości” (Londyn 1959 nr 31), po
wstał w związku z przejściem na emeryturę
Berlsteina, zastępcy kierownika działu sla
wistycznego w New York Public Library,
i zatrudnieniem go następnie w Uniwer
sytecie Yale w New Haven. Pochodził on
z Kołomyi, ze środowiska inteligenckiego
— był synem adwokata. Wierzyński pisze,
że przedstawiał sobą specjalny typ ludzi,
charakterystyczny dla tamtego regionu —
,4udzki, bezpośredni i ciepły, serdeczny
i przyjacielski, odznaczał się praktyczną,
galicyjską uczynnością”. W praktyce biblio
tekarskiej wyróżniała go ogromna wiedza

i znajomość tysięcy tytułów, autorów, wy
dawnictw, tematów z obszaru literatury
slawistycznej. Nie tylko służył czytelnikom
informacją, ale i pomagał im bezpośrednio
w pracy. Z jego rad korzystali wszyscy
piszący nowojorscy Polacy, wiele szkół, cza
sopism, instytutów. Udostępniał też potrze
bującym swoje cenne znajomości z elitą
intelektuahstów.
Wystarczyło zwierzyć mu się z niepewności,
zawadzić o nie bardzo murowaną datę, potrącić
o czyjeś zamglone nazwisko, a ten encyklopedys
ta biblioteczny wiedział od razu czego szukać
i jak co sprawdzić.

Cichy, spokojny, trochę zasuszony, or
ganizował duże ciekawe wystawy, tłumnie
zwiedzane, gromadzące pamiątki i doku
menty dotyczące Kopernika, Mickiewicza,
Chopina, Turgieniewa, Szewczuka i in. Wie
rzyński, który osobiście także wiele zaw
dzięczał temu bibliotekarzowi rodem z K o
łomyi, stwierdza w zakończeniu, iż w dziale
slawistycznym działa kompetentny zespół
pracowników,
który niewątpliwie utrzyma ducha Biblioteki
i wzbogaci go o swoje talenty i polot. Ale i oni
zgodzą się ze mną, że z odejściem Alfreda Berls
teina zaszeleścił nad Biblioteką powiew niepowrotnego czasu niby przewrócona karta naszego
życia.

W tomie opowiadań Jana K o p r o w 
s k i e g o , poety, prozaika i tłumacza litera
tury niemieckojęzycznej, pt. Monolog w sta
rej gospodzie (1987) dwukrotnie występują
bibliotekarze, których wydarzenia życiowe
związały na stałe z zamieszkaniem za grani
cą. W utworze Deszcz młoda warszawska
bibliotekarka, Helena Lipko, w sposób nie
typowy zawiera znajomość z duńskim bib
liotekarzem Biblioteki Narodowej w K o
penhadze, który przybył w odwiedziny do
znajomych Polaków. Miesięczny pobyt Al
lana Swensena w Polsce, podczas którego
panna Lipko zapoznawała go z muzeami
oraz zabytkami Warszawy i Krakowa (przy
obopólnej znajomości języka angielskiego),
zakończył się przed odlotem Duńczyka jego
oświadczynami. Po wizycie bibliotekarki
u rodziny Swensena w Kopenhadze zawarte
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zostało małżeństwo, które obok uczucia
scalał wspólny zawód i nauka języków: z jej
strony duńskiego, z jego — polskiego.
W tytułowym Monologu w starej gos
podzie autor relacjonuje opowiadanie zna
jomego z Zurychu, z którym spotyka się na
targach książki w Niemczech. Ten starszy,
poznany przez niego listownie pan o by
strym spojrzeniu dużych, ciemnych oczu
urodził się w Brandenburgii z ojca Niemca
i matki Serbołużyczanki. Przejąwszy od niej
zainteresowanie światem słowiańskim, po
ukończeniu bibhotekoznawstwa w Berlinie
podjął pierwszą pracę w Bibliotece Poli
techniki Gdańskiej. Jego małżeństwo ze
stypendystką amerykańską zakończyło się
rozwodem tuż przed wybuchem wojny, któ
rą spędził w Gdańsku. Nie był w wojsku,
nie należał do partii hitlerowskiej, zachowy
wał się nienagannie i gdy rządy w mieście
objęli Polacy, zaproponowano mu posadę
bibliotekarza, którą przyjął chętnie.
Rozpierała mnie duma — monologował
— proszę, nikt nie ma i nie może mieć do mnie
pretensji, nikomu nie zrobiłem krzywdy, przeciw
nie, wszędzie gdzie mogłem pomagałem ludziom
i byłem gotów stanąć przed każdym bez wstydu
i lęku.

Wkrótce opanował doskonale język pol
ski, tak że nawet zaczął pisać wiersze. Przy
jął obywatelstwo polskie. Miał wielu przyja
ciół. W końcowym okresie swojego 12-letniego pobytu w Polsce ukończył jeszcze
wydział romanistyczny Uniwersytetu w To
runiu, zdał państwowy egzamin z języka
angielskiego i zaczął uczyć w szkole w Gru
dziądzu. I wtedy przyszło wezwanie do
umierającego w Zurychu wuja, jedynego
żyjącego krewnego. Odziedziczył po nim
dobytek. Decyzja osiedlenia się w Szwaj
carii nie przyszła mu łatwo, ale uważał, że
nie jest za stary na zmiany i nowe przygody
w życiu. Sądzić należy, iż ich jednak były
bibliotekarz nie przeżywał. Pamiętając
o wydarzeniach roku 1956 interesuje się
i obecnymi zmianami w naszym kraju.
W Szwajcarii — informuje swego rozmówcę
— żyje się zamożnie i spokojnie,
[...] jednak nie dzieje się tam ani w połowie tyle
co w Polsce, gdzie na wszystko można narzekać,
ale gdzie niepodobna się nudzić. U nas na
Zachodzie mówi się, że ludzkość umrze na nudę.

Melchior W a ń k o w i c z w II tomie
Karafki La Fontaine’a (1981) rozdziałowi
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XXVUI dał tytuł Biblioteki. Obok krót
kiego zarysu historycznego zawarł w nim
sprawy bibhotek naukowych, głównie ame
rykańskich, publicznych, domowych. Znajdziemy też fragmenty odnoszące się do
Biblioteki Narodowej i naszej sieci biblio
tecznej oraz następującą anegdotę powiąza
ną z jego twórczością.
Czasem w najmniejszych oczkach sieci biblio
tek powszechnych nierozgamięty czytelnik spoty
ka się z niedoświadczonym bibliotekarzem... i oto
w pewnej wypożyczalni w Kieleckiem zapropo
nowano hodowcy bydła Prosto od krowy; w innej,
pod Warszawą, gdzie się wszyscy znają, biblio
tekarka wydając zażądanego Królika i oceany,
zdziwiła się, iż nie spostrzegła, że wypożyczająca
sąsiadka zajmuje się hodowlą królików.

Wytwór fantazji dowcipkującego pisa
rza? A może prawda?
Również Jan P a r a n d o w s k i w książ
ce Wspomnienia i sylwety (1960, 1969) pisze
o bibliotekach w rozdziale Cywilizacja
książki. W rozdziale zaś Wspomnienia Os
solińskie snuje rozważania na marginesie
książki Łempickiego pod tym samym tytu
łem. Z Ossolineum zawarł przyjaźń w 17
roku życia jako nieśmiały bywalec czytelni
we Lwowie, a umacniał ją stale aż do spraw
wydawniczych we Wrocławiu. A oto piękny
akapit:
Jeśliby wierzyć z pitagorejczykami, że w pew
nych miejscach unoszą się w postaci pyłków
subtelnych dusze tych, co je niegdyś zamiesz
kiwali, atmosfera Ossolineum byłaby utkana
z takich pyłków po ludziach, którzy w ciągu
pokoleń oddawali tym murom co mieli życiu
— swoje szlachetne namiętności. Kochali namięt
nie Polskę, wiedzę, poezję, książki, tradycję... te
uczucia przechodziły z pokolenia na pokolenie.
I nie było tu różnicy między dyrektorem a woź
nym.

Rozdział poświęcony w książce Łempic
kiego woźnym Ossolineum zalicza Parandowski do najpiękniejszych kart w historio
grafii bibliotek.
Książka Stanisława Ł e m p i c k i e g o
Wspomnienia Ossolińskie wyszła w r. 1948,
wkrótce po jego śmierci. Łempicki, historyk
literatury polskiej, kultury i oświaty, profe
sor Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, autor wielu prac
(m.in. Renesans i humanizm w Polsce) dwu
krotnie był zatrudniony w Bibliotece Os
solineum (w 1. 1907-1908 jako stypendysta
i od listopada 1941 do września 1944 przy

opracowywaniu katalogu systematycz
nego). Przez ponad dwa lata pełnił też
funkcję kierownika literacko-naukowego
Wydawnictwa Ossolineum. Nic więc dziw
nego, że Wspomnienia, książka o l u 
d z i a c h Ossolineum okresu lwowskie
go: kierownikach, kustoszach, bibliote
karzach, stypendystach, pracownikach Wy
dawnictwa, woźnych, czytelnikach korzys
tających ze zbiorów — jest tak ciekawą
lekturą.
Wojciech K ę t r z y ń s k i , Aleksander
H i r s z b e r g , Wilhelna B r u c h n a l s k i ,
Bronisław C z a r n i k , Ludwik B e r n a -

Odpowiedzi redakcji
Uprawnienia po pracy „na swoim”
Po przepracowaniu 13 lat w bibliotece
publicznej założyłam prywatny sklep i pro
wadziłam go przez 2 łata (do połowy stycznia
1991), po czym ponownie podjęłam pracę
w bibliotece. Nie miałam żadnych przerw
w pracy, lecz tych dwu łat nie zaliczono mi
do wysługi, nie otrzymałam też tzw. trzy
nastki, gdyż brakowało mi kilkunastu dni do
pełnego roku. Czy po wykorzystaniu w r.
1992 należnego mi urlopu za przepracowany
rok 1991 będę miała prawo do urlopu (np.
w grudniu) za rok 1992? Jeśli nie, proszę
o podanie podstawy prawnej.
Kodeks pracy (art. 2 i 3) stanowi, że
pracownikiem jest osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, powołania, wy
boru, mianowania, a zakładem pracy —
jednostka organizacyjna zatrudniająca pra
cowników. Do wysługi lat zalicza się pra
cownikom instytucji kultury okresy prze
pracowane zarówno w zakładach uspołecz
nionych, jak i prywatnych. Pani to prawo

c k i, Tadeusz C z a p e l s k i — wspaniała
galeria bibliotekarzy i jednocześnie uczo
nych. Ile postaci, tyle indywidualności od
miennych a interesujących, umiejętnie scha
rakteryzowanych i godnych pamięci,
a wśród czytelników dziesiątki nazwisk
przyszłych luminarzy nauki polskiej. I ta
nadrzędna zasada, którą wyznawano:
[...] chociaż konserwaqa zbiorów jest rzeczą
bardzo ważną, a stanowisko bibliotekarza jako
stróża tych zbiorów bardzo szanowane, to jednak
bibliotekarze służyć mają czytelnikom i w kierun
ku tej służby winien personel biblioteczny skiero
wać wszystkie swoje wysiłki.

nie przysługuje — skłep był Pani własnoś
cią, mógł więc być zakładem pracy dla
osób przez Panią zatrudnionych, ale nie dla
Pani.
Premię (tzw. trzynastkę) otrzymuje się
za pełny rok kalendarzowy przepraco
wany w danym zakładzie pracy. Brak choć
by jednego dnia uniemożliwia jej wypła
cenie.
Do okresu pracy, od którego zależy
uzyskanie prawa do urlopu, wlicza się okres
poprzedniego zatrudnienia, chyba że przer
wa w zatrudnieniu trwała dłużej niż 3 miesiąee łub stosunek pracy został rozwiązany
przez praeownika za wypowiedzeniem. Pra
cownik podejmujący pracę po takiej przer
wie lub po wypowiedzeniu uzyskuje prawo
do urlopu z upływem roku. Do okresu
pracy, od którego zależy wymiar urlopu,
wlieza się okresy poprzedniego zatrud
nienia, chyba że umowa o pracę wygasła
wskutek porzucenia pracy przez pracow
nika. W Pani przypadku takiej okohczności nie było. Ma Pani prawo po roku
pracy, czyli w r. 1992, do 26 dni robo
czych pierwszego urlopu, po czym dru
giego i następnych w każdym następnym
roku kalendarzowym (Kodeks pracy, art.
152-156).
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J ó zef Szocki

Funkcjonowanie biblioteki i książki
wśród dzieci niewidomych
(na przykładzie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wrocławiu)
Biblioteka Specjalnego Ośrodka Szkol
no-Wychowawczego im. Marii Grzegorzew
skiej we Wrocławiu mieści się na parterze
budynku przy ul. Kasztanowej 5 i obsługuje
zarówno uczniów niewidomych i niedowi
dzących, jak i nauczycieli, wychowawców,
niejednokrotnie rodziców, absolwentów i in.
Łączna powierzchnia pomieszczeń — trzech
połączonych sal i małego magazynka — się
ga 85 m^ \ Nie jest to mało na potrzeby
biblioteki i jej użytkowników, jednakże
mniej, niż mają takie same placówki w Byd
goszczy, Krakowie i Laskach.
Gromadzenie zbiorów do biblioteki do
tyczy trzech grup dokumentów:
1. utrwalonych pismem brajlowskim
(książki drukowane systemem pisma punk
towego, czasopisma brajlowskie),
2. audiowizualnych (płyty, kasety, taś
my, tzw. książki mówione, czyh teksty lite
rackie, naukowe i popularnonaukowe na
grane na kasety magnetofonowe),
3. czarnodrukowych (książki, czasopis
ma).
Księgozbiory, gromadzone systematycz
nie mimo ciągłych braków w budżecie,
urosły do ponad 22 tys. jednostek inwen
tarzowych.
Na około 15 tys. jednostek brajlowskich
ponad jedna trzecia przypada na literaturę
piękną i popularnonaukową, reszta na po
dręczniki. Wszystkie ważniejsze pozycje
z zakresu lektur szkolnych są utrwalone
w tym piśmie; ponieważ zajmują wiele miej
sca w bibliotece (dla porównania: jeden tom
Faraona w czarnodruku to wiele opasłych
tomów w brajlu), niewiele go zostaje na
inne rodzaje dokumentów.
Biblioteka prenumeruje stale 9 czaso
pism brajlowskich, w tym m.in. takie jak
’ Por. M. J. Szulc: Biblioteki dla dzieci niewidomych
na przykładzie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci
Niewidomych we Wrocławiu. Rozprawa magisterska na
pisana w r. 1990 pod kierunkiem doc. dr bab. Zofii
Gacy-Dąbrowskiej w Instytucie Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 40 i następne. Stąd
czerpano dane do charakterystyki zbiorów tej biblioteki.
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„Płomyczek”, „Światełko”, „Pochodnia”,
„Nasz Świat”, „Niewidomy Spółdzielca”,
„Magazyn Muzyczny”, „Głos Kobiety”.
Książki mówione (kasety magnetofonowe)
biblioteka gromadzi od końca lat siedem
dziesiątych — w latach 1979-1989 nabyła
202 pozycje w 1894 kasetach, w tym naj
więcej (191 pozycji w 1687 kasetach) z za
kresu hteratury dla dzieci, pozostałe to
literatura popularnonaukowa (11 pozycji,
207 kaset).
Obok książek mówionych w bibliotece
znajduje się 1167 płyt z bajkami dla dzieci,
muzyką poważną i rozrywkową, poezją
oraz piosenkami. Zgromadzono też taśmy
i kasety, w większości z bajkami dla dzieci.
Zbiór czarnodrukowy stanowi obok
brajlowskich zasadniczy trzon zasobu bib
lioteki. Łącznie jest 5200 jednostek inwen
tarzowych, z czego ponad jedna trzecia
przybyła w latach 1979/80-1988/89. Zdecy
dowanie przeważa literatura piękna. Na
zbiory niebeletrystyczne składają się podrę
czniki, literatura metodyczna oraz czaso
pisma.
Zbiory biblioteki, gromadzone latami,
tworzą solidną bazę dla rozwoju czytelnic
twa dzieci niewidomych. Szczególnie część
literacka zawierająca wszystkie lektury
szkolne (niestety w liczbie nie zawsze zgod
nej z normą gromadzenia), wyposażona
także w sporo opracowań historycznolite
rackich to mocne zaplecze do nauczania
języka polskiego.
Prawie wszystkie dzieci niewidome są
czytelnikami biblioteki, chętnie wypożycza
ją książki i inne dokumenty (kasety, taśmy
itp.). Głównym bodźcem skłaniającym tych
uczniów do czytelnictwa jest szkolny obo
wiązek lekturowy. Rzecz zrozumiała, że
muszą oni spełniać pewne warunki:
• być dziećmi na normalnym poziomie
intelektualnym umożliwiającym logiczne
myślenie i rozwój mowy,
• mieć prawidłowo funkcjonujące inne
analizatory, zwłaszcza dotyku i słuchu.

• znajdować się w sprzyjających roz
wojowi warunkach środowiskowych i kon
taktach społecznych,
• stykać się z prawidłowym oddziały
waniem wychowawczym i dydaktycznym
aktywizującym dynamizmy adaptacyjne
niewidomego i ukierunkowującym jego
procesy poznawcze
Kształcenie połonistyczne, gdyż ono jest
tu stymułatorem najważniejszym, ma na
celu nauczenie dzieci niewidomych czytania
i rozumienia tekstów, umiejętności korzys
tania z książek, czasopism. Czytanie wy
branych utworów pisarzy polskich i obcych,
ich analiza i interpretacja — to główne
formy osiągania tych celów.
Szkoły dla niewidomych realizują pro
gramy przewidziane dla szkół masowych.
W klasach nauczania początkowego (I-III)
dzieci uczą się czytania — jest to czytanie
„brajlem”.
Osoba posługująca się pismem brajlow
skim zachowuje się całkiem odmiennie od
tych, którzy czytają wzrokiem. Na proces
czytania wzrokowego składają się różne
formy ruchu oczu (ruchy skokowe, powrot
ne, regresja itp.), o jego szybkości decyduje
m.in. pole widzenia, czyli liczba wyrazów
obejmowanych jednym spojrzeniem, bez
poruszania gałki ocznej. Natomiast niewi
domi posługują się przy czytaniu dotykiem,
palcami rąk, które dla nich są organem
czytającym. Jeśli niektórzy z nich nie mają
dłoni lub czucia w palcach, wówczas uży
wają do czytania stóp lub warg. Przy tym
wskazane jest czytanie oburęczne, gdyż
zwiększa „dotykowe pole widzenia” ^.
Czytanie palcami (dotykowe) różni się
od wzrokowego nie tylko tym, że odbywa
się za pomocą innego organu, ale i tym, że
percepcja tekstu brajlowskiego dokonywa
na ruchem palców jest pozbawiona pauz.
Zakres spostrzegania ogranicza się do jed
nego, najwyżej dwóch znaków przy czyta
niu oburęcznym. K. Klimasióski pisze, że
zakres ten „należy rozważać jako ilość pun
któw składających się na dany znak braj
lowski” **.
Zofia S ę k o w s k a ; Kształcenie dzieci niewido
mych. Warszawa PWN 1974, s. 16.
’ K. Klimasióski: Czytane dotykiem. Specyficzne
zagadnienia odbioru tekstów brajlowskich przez niewi
domych. Warszawa PZN 1984, „Zeszyty Tyflologiczne”
nr 3, s. n .
* Jw. s. 31.

Najczęstsze błędy przy czytaniu punk
towym to: mylne odczytywanie znaków,
przeinaczenia „pamięciowe”, opuszczanie
punktów, wadliwe odczytywanie znaków
kończących wyraz itp. Mimo doskonalenia
przez dzieci sztuki czytania w ciągu lat
nauki szkolnej, zdarzają się im błędy skoja
rzeniowe i niedokładności w odczytywaniu
słów.
Przy czytaniu dotykowym jednostką
percepcyjną jest pojedynczy znak, a nie
wyraz jako całość, jak przy czytaniu wzro
kowym. Ruchy gałki ocznej przy czytaniu
są nieświadome i przypadkowe, natomiast
dotyk ma charakter czynności świadomej,
wykalkułowanej. Toteż i tempo czytania
palcowego musi z konieczności być wolniej
sze. Poczynając od klasy IV wyraźnie ustala
się sprawność manualna i nawyk czytania,
mimo to czytanie dotykowe zajmuje
uczniowi trzy, cztery razy więcej czasu.
Biblioteka szkolna najczęściej stosuje
metodę indywidualnej pracy z dziećmi nie
widomymi Podejmuje ją starając się o po
znanie ich zainteresowań i potrzeb, gdyż
tylko wówczas może nadać właściwy sens
swym działaniom — wypożyczaniu książek
do czytania, poradnictwu bibliograficznemu
i bibliotecznemu, pomocy w czytaniu i ro
zumieniu tekstów, pomocy w nauce, wdra
żaniu do samodzielnego wyboru książek
i informacji. Rodzaj tych czynności jest
zależny od stopnia zaawansowania umys
łowego dzieci i od ich rozwoju osobistego.
Obok udostępniania lektur biblioteka
pełni funkcje:
• informacyjną, polegającą na dostar
czaniu uczniom wiadomości z zakresu da
nego przedmiotu;
• metodyczną, gdyż oprócz informacji
udziela wskazówek co do sposobów pozna
wania interesującego wycinka wiedzy;
• samokształceniową, bowiem pobudza
do dalszej nauki przez wskazywanie sposo
bów uczenia się oraz uświadamianie
uczniom perspektyw rozwojowych, jakie
dać im może głębsze poznanie danej dzie
dziny wiedzy.
Możliwości percepcji i uczenia się dzieci
dotkniętych kalectwem ślepoty są ograni
czone. Aby te ograniczenia w pewnym stop
niu zredukować (nie da się ich wyelimino
wać), sięga się do książki jako lektury
(słowo). Niewidomi mogą spostrzegać te
przedmioty, które poznają innymi niż
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wzrok analizatorami — słuchem, dotykiem
itp. Ale np. ciała niebieskie — gwiazdy,
słońce, księżyc — i zjawiska takie jak chmu
ry, horyzont są im niedostępne, a więc
i trudne do poznania. Można je im wyjaśnić
przez analogię do spostrzeżeń dokonywa
nych innymi zmysłami. W takich przypad
kach przychodzą z pomocą książki, które
przez opis, porównanie, nawet metaforę
czynią spostrzeżenia niewidomego pełno
wartościowymi. Podobną rolę środki lite
rackie odgrywają w poznaniu cienia, per
spektywy, odbicia światła (odblasku), a tak
że przedmiotów zbyt wielkich, aby je sobie
wyobrazić, jak góry czy wieżowce.
Przez opisy zawarte w książkach dzieci
poznają przedmioty w ruchu, poznają pro
cesy — wrzenie, palenie się itp. oraz specy
ficzne cechy przedmiotów i stosunki za
chodzące między nimi, budują sobie szeregi
pojęć, porównując je ze sobą, wiążąc
w układy, innymi słowy uczą się myśleć
abstrakcyjnie.
Proces czytelnictwa, o ile jest systema
tycznie uprawiany przez dzieci niewidome
i dotyczy różnych lektur — ze szczególnym
uwzględnieniem utworów literackich, które
podejmują problem ludzi niepełnospraw
nych i ich życia w społeczności (np. Gdy
moim oczom Michała K a z i o w a , Po ko
cich łbach Jerzego S z c z y g ł a , Ten obcy
Ireny J u r g i e 1 e w i c z o w e j i in.) —
wpływa na poprawę poczucia ich własnej
wartości. Akceptacja siebie samego takim,
jakim się jest, a przede wszystkim uznanie
własnych ograniczeń, ale też i zdolności
oraz możliwości, stanowi istotę tej popra
wy. Z kolei prowadzi to do większej aktyw
ności w życiu i w nauce, daje lepszą szansę
na przyszłość.
Terapeutyczne oddziaływanie lektury
nie jest procesem jednorodnym. Składają
się na nie różne łączące się ze sobą elemen
ty. Uwidacznia się to szczególnie wyraźnie
w powiązaniu z postawą czytelniczą jako
kategorią obejmującą nie tylko zachowania,
odnoszenie się i stosunek do otoczenia, lecz
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także własne upodobania, zamiłowania, za
interesowania i sądy o wartościach upra
wianej lektury — kategorią zmieniającą się
w ciągu życia człowieka m.in. pod wpływem
odbioru czytanych treści. Zmianie jednych
elementów oddziaływania terapeutycznego
w procesie czytelnictwa towarzyszy tenden
cja do przekształceń innych składników
wchodzących w całość tego procesu, choć
nierównomiernie. Szczególnie te, które zale
żą od samych dzieci, są silnie przez nie
akcentowane. Odnosi się to głównie do
możliwości przyczynienia się przez nie do
polepszenia stanu zdrowia, sytuacji życio
wej, osiągnięć szkolnych.
Nauczyciele i wychowawcy z wrocław
skiego ośrodka najczęściej przypisują książ
ce następujące funkcje:
• „poszerza horyzonty, wzbogaca wie
dzę o świecie, rozwija wyobraźnię, jest rela
ksem i rozrywką”,
• „rozwija umysłowo, zwiększa zasób
słów, poszerza wiedzę ogólną o życiu”,
• „zmniejsza trudności w nauce szkol
nej”,
• „dzięki czytaniu dzieci spędzają czas
wolny bardziej urozmaicenie, wykazują
większą aktywność na lekcjach i w życiu,
w grupie”,
• „dzięki książce dzieci mają większą
możliwość zdobycia przygotowania do pra
cy zawodowej, są bardziej pewne siebie” itp.
O skuteczności biblioterapii decyduje in
tegracja osobowości dokonująca się przez
zmianę pojęć i poglądów dziecka niewido
mego na jego osobę i otoczenie, przez
modyfikację postępowania i zachowania,
nakierunkowanie ku akceptacji kalectwa,
aspirację do rozwoju. Dlatego tak ważny
jest problem doboru dla tych dzieci lektur
o oddziaływaniu reorientującym i rozwojo
wym. Książka pozwala na zapomnienie,
uspokojenie, zaszczepienie nadziei, mo
bilizuje, ułatwia kontakt z otoczeniem, speł
nia właśnie w ten sposób funkcję tera
peutyczną.

Droga do komputeryzacji bibliotek szkolnych
Przed trzema łaty Tadeusz C i e ś l a k
na łamach „Poradnika Bibliotekarza”
przedłożył swoje wątpliwości w sprawie au
tomatyzacji bibliotek, wynikające z realis
tycznego spojrzenia na warunki kompute
ryzacji bibliotek w naszym kraju \ Zazna
czając, że nie jest wrogiem komputerów,
autor pisał; „Twierdzę więc, że nie stać
jeszcze bibliotek na fundowanie sobie mi
krokomputera bez pewności na stuprocen
towy sukces w jego wykorzystaniu” Nale
ży przyznać, iż twierdzenie to w pełni uza
sadniał stan ograniczonych możliwości wy
korzystania sprzętu komputerowego w na
szych bibliotekach w owym czasie (przed
trzema laty!).
Jak można się domyślać i jak wskazuje
na to przegląd publikacji na temat auto
matyzacji prac bibliotecznych, z możliwości
komputeryzacji korzystały wcześniej niż in
ne — biblioteki uczelni technicznych^.
Stan komputeryzacji bibliotek publicz
nych zobrazowała ankieta Ministerstwa
Kultury i Sztuki oraz „Poradnika Biblio
tekarza” rozesłana do tychże bibliotek we
wrześniu 1987 r. * Uogólnione wyniki an
kiety wykazały brak w bibliotekach pub
licznych sprzętu mikrokomputerowego kla
sy profesjonalnej.
Urządzenia, którymi dysponują te biblioteki,
mogą służyć upowszechnianiu wiedzy informa
tycznej wśród młodzieży i personelu, do prac
eksperymentalnych lub automatyzacji drobnych
wycinków działalności bibliotek. W żadnym
przypadku jednak nie jest to sprzęt, przy pomocy
którego można rzeczywiście ułatwić pracę biblio
tek 5.

Za techniczne ograniczenie w dziedzinie
komputeryzacji bibliotek (gdy rynek zapeł
niła już obfitość sprzętu komputerowego)
trzeba uznać brak odpowiedniego dla bib
* Tadeusz C i e ś l a k : M y się komputerów nie boimy! „Poradnik Bibliotekarza” 1989 nr 4 s. 21-24.
Tamże, s. 22.
’ Stanisław B a d o ó: Automatyzacja udostępniania
zbiorów w Bibliotece Głównej Politechniki Poznańskiej.
„Bibliotekarz” 1985 nr 4 s. 10-16.
* Marek N a b o t k o: Stan i zamierzenia w dziedzi
nie komputeryzacji bibliotek publicznych (ankieta Minis
terstwa Kultury i Sztuki oraz „Poradnika Biblioteka
rza”). „Poradnik Bibliotekarza” 1988 nr 4 s. 3-6.
’ Tamże, s. 4-5.

liotek oprogramowania, bez którego biblio
tekarze — nawet otwarci na innowacje
— nie mogą uzyskać pomyślnych efektów
w tej dziedzinie, choćby dysponowali sprzę
tem wysokiej klasy.
Pomyślne informacje o etapach i zasięgu
komputeryzacji bibliotek pubhcznych do
tarły do czytelników „Poradnika Bibliote
karza” z Wojewódzkiej Biblioteki Publicz
nej w Białymstoku rok-dwa lata po prze
prowadzeniu ankiety®.
Biblioteki szkolne czekały komputeryzacji
do roku 1991
Na początku grudnia 1991 r. odbyły się
zorganizowane przez Barbarę Tomkiewicz z Cen
tralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Warszawie warsztaty dla grupy doradców
metodycznych ds. bibliotek ze wszystkich woje
wództw. W programie znalazły się wykłady spe
cjalistów z Działu Przetwarzania Danych Biblio
teki Narodowej, pokaz funkcjonowania (opraco
wanego przez BN, a zainstalowanego w Biblio
tece warszawskiego Seminarium Duchownego
Św. Jana Chrzciciela) oprogramowania biblio
tecznego MAK, zajęcia praktyczne

W tym miejscu należy dodać — jest to
nieobojętne ze względu na podjęty temat
— że poza programem warsztatów odbył
się także pokaz systemu obsługi biblioteki
szkolnej MOL.
Trafnie przewidział Juliusz W a s i 
l e w s k i , pisząc:
Myślę, że wszystkie uczestniczki warsztatów
wróciły do domów zakażone szlachetną odmianą
wirusa komputeryzacji. Należy mieć nadzieję, że
będą go z powodzeniem rozsiewały wśród pra
cowników bibliotek, z którymi na co dzień
współpracują ®.

W kilka dni po warsztatowych zajęciach
(jeszcze w grudniu) środowisko słupskich
bibliotekarzy szkolnych dowiedziało się od
® Walentyna S i n i a k o w i c z : System komputero
wy do obsługi wypożyczalni książek w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku.
„Poradnik Bibliotekarza” 1989 nr 11/12 s. 21-22; Mał
gorzata K a m i ń s k a , Walentyna S i n i a k o w i c z :
Komputer w bibliotece wojewódzkiej. „Poradnik Biblio
tekarza” 1991 nr 4 s. 9-10.
’ Juliusz W a s i l e w s k i : Spróbujmy wyjść na
przeciw. „Biblioteka w Szkole” 1992 nr 1 s. 8.
® Tamże.
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swego doradcy metodycznego — uczest
niczki warsztatów — o istniejącym opro
gramowaniu. W styczniu 1992 r. podczas
zorganizowanego przez Wojewódzki Ośro
dek Metodyczny w Słupsku pokazu opro
gramowania bibliotecznego MOL podzieli
ło się informacjami z dyrektorami słupskich
szkół (bez udziału których żaden system
komputerowy, jak bez komputerów, nie
zadziała w bibliotekach szkolnych).
Można było wkroczyć na przetarty szlak
W wyborze oferenta usług komputero
wych Marek Nahotko radzi zachować dale
ko idącą ostrożność i rozwagę.
Pożądane jest, by zaangażowanie danej firmy
było poparte wiarygodną rekomendacją instytu
cji, która z usług jej korzystała

Stosując się do zaleceń fachowca, dwie
osoby ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Słup
sku (dyrektor i nauczyciel bibliotekarz) wy
brały się w lutym 1992 r. do III LO
w Gdańsku, aby „po przesłuchaniu spraw
ców i przeprowadzeniu wizji lokalnej” na
brać przekonania, że wprowadzenie syste
mu MOL przyniesie zapowiadane efekty
W marcu w bibUotece słupskiej „szesnastki”
dokonano instalacji sprzętu komputerowe
go (w sieci Novell), a producent MOL-a
zainstalował program. O sukcesie będzie
’ Marek N a h o t k o : Współpraca bibliotekarza
z irrformatykiem. Mikrokomputer w bibliotece. Numer
specjalny „Poradnika Bibliotekarza” [1989] s. 56.
Elżbieta S o b i b o r o w i c z : MOL w Gdańsku.
„Biblioteka w Szkole” 1992 nr 1 s. 10.

można powiedzieć, gdy bibhotekarki będą
mieć za sobą — nie ma co ukrywać
— ogromną pracę związaną z utworzeniem
bazy danych.
Obsługa systemu komputerowego MOL
jest p ro sta’ L Naukę niezbędną na wstęp
nym etapie operowania programem ułatwia
obszerny, przejrzysty i wyjątkowo „humani
stycznie” napisany Podręcznik użytkowni
ka oraz rozbudowany mechanizm pomo
cy kontekstowej dostępny na ekranie moni
tora (help).
Niepodważalną, można by rzec — uni
katową, zaletą systemu komputerowego
MOL jest uwzględnienie specyficznych po
trzeb bibhotek szkolnych.
Z różnych powodów trudno jest obecnie
przesądzać o tym, że oprogramowanie bib
lioteczne MOL wytyczy jedyny kierunek
działań w dziedzinie komputeryzaqi biblio
tek szkolnych, jednak istotny jest fakt, iż
biblioteki szkolne doczekały się „własnego”
oprogramowania.
Parafrazując cytowanego na wstępie Ta
deusza Cieślaka, można powiedzieć: Twier
dzę więc, że stać już biblioteki szkolne na
fundowanie sobie mikrokomputera z pew
nością na stuprocentowy sukces w jego wy
korzystaniu.
Słupsk

JANINA NOWAK
Szkoła Podstawowa nr 16

” Tamże o funkcjach systemu MOL.
MOL: komputerowa obsługa biblioteki szkolnej
podręcznik użytkownika. Gdynia 1991.

INFORMUJEMY AUTORÓW, że dysponując niewielką objętością
numerów nie możemy kwalifikować do druku artykułów przekracza
jących 10-12 znormalizowanych stron (30 wierszy) maszynopisu.
Artykułów nie zamówionych przez redakcję nie zwracamy. Za
strzegamy sobie prawo do skracania, adiustacji tekstów, nadawania
własnych tytułów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

18

Jadwicja M ichalska

Biblioteka potrzebna środowisku
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 Woje
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Legnicy dysponuje trzema oddzielnymi
pomieszczeniami: wypożyczalnią, czytelnią
i pokojem bajek. Jest jedną z najstarszych
bibliotek w mieście, a zatem posiada bogaty
księgozbiór (około 56 tys. woluminów). Po
za podstawową działalnością statutową,
mianowicie udostępnianiem księgozbioru,
biblioteka prowadzi różnorodną działal
ność kulturalną, przy czym pełni liczne
funkcje, takie jak kształcąca, wychowawcza,
opiekuńczo-wychowawcza i kulturalno-re
kreacyjna. Odbiorcami wszelkich działań
biblioteki są przede wszystkim dzieci i mło
dzież, a także dorośli.
Pomimo trudności finansowych biblio
teka nieprzerwanie i w formach różnorod
nych popularyzuje książkę. Do budzących
największe zainteresowanie i udanych moż
na zaliczyć organizowane systematycznie
lekcje biblioteczne, konkursy, quizy, spot
kania z autorami, wystawy książek i sprzętu
komputerowego, zajęcia plastyczne, teatral-

i* *

ne, koncerty muzyczne, audycje tv oraz
projekcje wideo, w których dominują adap
tacje filmowe dziel literatury pięknej.
Dużym zainteresowaniem cieszą się pro
wadzone już od lat lekcje biblioteczne dla
dzieci grup zerowych — cykle składające się
z 10 spotkań, na których realizowany jest
program przysposobienia czytelniczego dla
najmłodszych. Każdy cykl kończy się „eg
zaminem” i uroczystym pasowaniem na
czytelnika.
Ponadto prowadzi się systematycznie,
na życzenie nauczycieli, lekcje biblioteczne
dla uczniów szkól podstawowych i ponad
podstawowych jako uzupełnienie wiado
mości i umiejętności z przysposobienia czy
telniczego i informacyjnego zdobytych na
lekcjach w szkołach. Uczniowie mają moż
liwość korzystania ze zbiorów i informacji
poza biblioteką szkolną, co pozwala im na
poszerzenie doświadczeń w zakresie kon
taktów z innym niż szkolna typem pla
cówki.
fat. A. Stasiewicz
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Filia dziecięco-młodzieżowa nr 1 WiMBP w Legnicy. Spotkanie w kole teatralnym
prowadzonym przez aktora Ryszarda Fiszbacha
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jot. A. Stasiewicz

Filia dziecięco-młodzieżowa nr 1 WiMBP w Legnicy. Zajęcia komputerowe z dziećmi
fot. A. Stasiewicz

Filia dziecięco-młodzieżowa nr 1 WiMBP w Legnicy. Spotkanie z Sat-Okhiem
z okazji wojewódzkiego konkursu czytelniczego „I ty zostaniesz Indianinem”
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Andrzej Bursa (ze zbiorów Muzeum Literatury)

Adam Asnyk (ze zbiorów Muzeum Literatury)
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Maria Konopnicka (ze zbiorów Biblioteki Narodowej)

w ostatnim czasie odbyły się spotkania
poświęcone twórczości znanych autorów
książek dla dzieci i młodzieży, których
utwory wchodzą w skład kanonu lektur
szkolnych. Uczniowie starszych klas mieli
okazję poszerzyć wiedzę na temat życia
i twórczości Melchiora Wańkowicza, młod
sze dzieci wzięły udział w spotkaniu na
temat książek, których autorką jest Maria
Konopnicka. Każdemu z tych spotkań to
warzyszyły wystawy książek.
Do atrakcyjnych i kształcących form
pracy należą spotkania autorskie. Dzięki
bezpośredniemu kontaktowi twórcy z czy
telnikiem oraz interakcjom między nimi
następuje rozbudzenie zaciekawienia osobą
pisarza, spotkanie jest także okazją do pro
pagowania jego twórczości. Z licznych spot
kań autorskich do najoryginalniejszych
w naszej bibliotece i niecodziennych należy
spotkanie ze znanym twórcą książek dla
dzieci i młodzieży, Sat-Okhiem, właściwie
Stanisławem Supłatowiczem, synem Polki
i Indianina urodzonym w Kanadzie, a mie
szkającym od r. 1937 w Polsce. Niewątpli
wą atrakcją był strój indiański, w którym
pisarz wystąpfi. Sat-Okh uhonorował po
nadto swą obecnością finał wojewódzkiego
konkursu czytelniczego „I ty zostaniesz In
dianinem”.
W związku z ogromnym zainteresowa
niem dzieci i młodzieży techniką kompute
rową zorganizowano wystawę nowoczesne
go sprzętu komputerowego. W programie
przewidziano gry komputerowe pod okiem
fachowców, poznawanie tajników wiedzy
o komputerach, o ich działaniu, a także
o możliwościach zastosowania np. w pracy
szkoły, biblioteki. Prowadzono również
sprzedaż promocyjną sprzętu. Wystawa cie
szyła się dużym powodzeniem, zapewne
z uwagi na możliwość praktycznego korzys
tania z komputerów.
Bardzo ważną i atrakcyjną działalność
prowadzi się w pokoju bajek. Uczestnikami
proponowanych zajęć plastycznych, mu
zycznych, teatralnych są dzieci przedszkol

ne oraz uczniowie szkoły podstawowej.
Wszystkie te zajęcia stanowią integralną
część pedagogicznej pracy biblioteki. Naj
ogólniej mówiąc, przyczyniają się one do
popularyzacji książki, kształtują wyobraź
nię młodego czytelnika dzięki wyzwalaniu
w nim różnorodnych form ekspresji twór
czej. Książka staje się motorem jego róż
nych poczynań — działalność plastyczna,
muzyczna i teatralna jest odzwierciedleniem
reakcji po lekturze określonego utworu.
Wszelkie efekty pracy twórczej dzieci są
eksponowane i pokazywane szerszej pub
liczności.
Biblioteka współpracuje z ’licznymi in
stytucjami w mieście, czego przykładem są
imprezy przygotowywane przez nią dla
dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuń
czego. W lutym br. odbył się doroczny Bal
z Książką. Jego uczestnikom zaproponowa
no mini-recital aktorski, konkursy i quizy
z nagrodami oraz słodki poczęstunek.
W najbliższym czasie odbędzie się koncert
muzyczny w wykonaniu absolwentów szkół
muzycznych, na który zaproszone zostały
dzieci z Państwowego Pogotowia Opiekuń
czego.
Kolejną ciekawą inicjatywą są organizo
wane z dużym powodzeniem koncerty mu
zyczne w Klubach Seniora na terenie Leg
nicy. Wykonawcami tych koncertów są ab
solwentki szkół muzycznych zatrudnione
w WiMBP oraz zaprzyjaźnieni muzycy.
Oczywiście jest to ze strony muzyków dzia
łalność całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
To tylko niektóre wybrane formy pracy,
jakie prowadzi Filia Dziecięco-Młodzieżo
wa nr 1 WiMBP w Legnicy. Ich zasad
niczym celem jest propagowanie czytelnic
twa, rozwijanie zamiłowań i zainteresowań
czytelniczych, a także — co dziś ma specjal
ne znaczenie — podkreślanie konieczności
istnienia bibhotek bez względu na sytuację
materialną, w jakiej obecnie się znajdujemy.
Bibhoteka bowiem powinna być dostrzega
na w środowisku, wychodząc naprzeciw
jego potrzebom.
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Andrzej Bursa
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Andrzej Maria Leon Bursa — poeta,
prozaik, dramaturg, dziennikarz, przez całe
życie związany z rodzinnym Krakowem,
urodził się 21 marca 1932 r. zmarł 15
listopada 1957. Studiował na Uniwersytecie
Jagiellońskim filologię polską, pracował ja
ko reporter w redakcji „Dziennika PolsldeDebiutował w roku 1954 na łamach
„Życia Literackiego” mając zaledwie 22 la
ta. Dorobek, który pozostawił po sobie
25-letni, przedwcześnie zmarły „poeta zbun
towany”, jest imponujący: osiem utworów
dramatycznych, trzy powieści, około stu
artykułów publicystycznych, wiersze i opo
wiadania. I choć chronologicznie okres jego
działalności literackiej wiąże się z debiutem
„pokolenia 56”, Bursa był zjawiskiem nie
zwykłym — znacznie wyprzedził kierunki
twórczości kiełkujące dopiero w tych la
tach.

UTWORY ANDRZEJA BURSY
Wiersze. — Kraków : WL, 1958
Utwory wierszem i prozą / wybrał, opra
cował i wstępem poprzedził Stanisław Sta
nuch. — Kraków : Wydawnictwo Literac
kie, 1969 [wznów. 1975]
Publikaqa zawiera obszerną bibliografię
przedmiotowo-podmiotową Andrzeja Bursy
(s. 428-462)

Poezje wybrane / wybór, wstęp i opraco
wanie Stanisław Stanuch. — (Warszawa)
: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977
Zabicie ciotki. — Kraków : WL, 1981

Twórczość Bursy — mocno zaanga
żowana we współczesność i przeciwko niej
zbuntowana, reagowała gwałtownie na
niesprawiedliwość i zakłamanie, przyjmu
jąc po roku 1956 postać prowokacji, obelgi
i groteskowej deformacji. Przy całej bru
talizacji i cynizmie języka utwory poety
cechuje ukryty liryzm i poszukiwanie trwa
łych wartości humanistycznych. Utwory te
są obiektem kontrowersyjnych sądów
i oceń, wywołują nadal dyskusje i polemiki,
czym poświadczają swą nieprzemijającą
wartość.
Od roku 1967 środowisko literackie
Krakowa przyznaje corocznie — 15 lis
topada — Nagrodę Literacką im. An
drzeja Bursy dla twórców szczególnie
wyróżniających się nowatorstwem for
malnym, nonkonformistyczną postawą
oraz prawdziwymi wartościami artystycz
nymi.

BARAŃCZAK Stanisław. Ironia i har
monia : szkice o najnowszej hteraturze
współczesnej. — Warszawa : Czytelnik,
1973. — S. 75-91 : Bursa nieznany
BRATKOWSKI Piotr. Życie jest treścią
niezwyciężoną : o Andrzeju Bursie. Literatu
ra 1987 nr 11/12 s. 18-20
BURKOT Stanisław. Spotkanie z poezją
współczesną. — Warszawa : WSiP, 1977.
— S. 138-155 : Andrzej Bursa
CHRZANOWSKI Maciej. Andrzej Bur
sa : czas, twórczość, mit. — Kraków : KAW,
1986

PUBLIKACJE
O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
ANDRZEJA BURSY

CHRZANOWSKI Maciej. Twórczość li
teracka Andrzeja Bursy. — Wrocław ; Os
solineum, 1978

BALCERZAN Edward. Poezja polska
w latach 1939-1965 : część I — strategie
liryczne. — Warszawa : WSiP, 1982.
— S. 198-211 : Strategia pacjenta w twór
czości Andrzeja Bursy

GŁOWIŃSKI Michał. Andrzej Bursa
: „Katownie” // W: Czytamy wiersze
/ wstęp, wybór i oprać. Janusz Macie
jewski — (Warszawa) : LSW, 1970.
— S. 325-329
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KARASEK Krzysztof. Jack London
kontra Pawka Korczagin czyli Andrzeja
Bursy głos w dyskusji o młodzieży. Nowy
Wyraz 1973 nr 1/2 s. 64-75
KWIATKOWSKI Jerzy. Klucze do
wyobraźni — Warszawa ; PIW, 1964.
— S. 174-188 : Czarna poezja [A. Bur
sa]
LIGĘZA Wojciech. Ironia poetycka An
drzeja Bursy. Nowy Wyraz 1976 nr 12
s. 99-105
MARX Jan. Egzorcysta. Poezja 1985
nr 7/8 s. 133-143
MARX Jan. Polscy poeci przeklęci Po
ezja 1981 nr 9 s. 66-82

PIESZCZACHOWICZ Jan. W poszuki
waniu buntownika. Miesięcznik Literacki
1970 nr 2 s. 69-73
PIETRUSZEWSKA Grażyna. Od buntu
do gry : twórczość Andrzeja Bursy. — Czę
stochowa : WSP, 1985
STANUCH Stanisław. Andrzej Bursa.
— Warszawa : PIW, 1984
ŚMIGIELSKI
Zbigniew
Wojciech.
O niektórych źródłach legendy Andrzeja
Bursy. Magazyn Kulturalny 1977 nr 3
s. 44-46
ŻUREK Maria Dorota. Poezja bezsen
ności (o twórczości Andrzeja Bursy). Prze
gląd Humanistyczny 1981 nr 1/2 s. 217-232

Miron Białoszewski
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Miron Białoszewski — poeta, prozaik,
dramaturg urodził się w Warszawie 30 czer
wca 1922 r., zmarł tamże 17 czerwca 1983 r.
Wychował się i wykształcił w rodzinnym
mieście, w okresie okupacji uczył się na
tajnych kompletach Brał udział w pow
staniu, po powrocie z przymusowych ro
bót w Niemczech pracował, studiując
jednocześnie połonistykę i dziennikar
stwo.
Pierwsze utwory łiterackie opubłikował
w roku 1947 na łamach prasy; w roku 1956
ukazał się jego debiutancki tomik Obroty
rzeczy wzbudzając entuzjastyczne recenzje,
m.in. Kazimierza Wyki. W łatach 1955-1963
założył i prowadził z przyjaciółmi prywatny
„Teatr na Tarczyńskiej” (znany później jako
Teatr Osobny), dła którego pisał teksty.
Na indywiduałność poetycką twórcy
składa się własny zespół reałiów i moty
wów, a także zupełnie nowy ton styłistycz-

no-językowy. Fascynujący go przedmiot
spoza kręgu „wysokiej” cywiłizacji: przed
mioty codziennego użytku, sprzęty stare
i zdezełowane, rupiecie i odpadki. Do ich
opisu używa mowy potocznej, często ułom
nej i zakłóconej błędami. Białoszewski
uznawany jest za czołowego przedstawicieła
nurtu łingwistycznego w poezji. Z czasem
rezygnuje z wszełkiej poetyczności na
korzyść prozy-zapisu codziennych zda
rzeń, rozmów... Powstaje Pamiętnik z pow
stania warszawskiego (1970), potem Zawał
(1977).
Dzięki łicznym przekładom twórczość
Białoszewskiego znana jest czytełnikom nieomał całego świata.
Obszerną bibłiografię Mirona Biało
szewskiego zawiera Słownik Współczesnych
Pisarzy Polskich, seria II. t. 1, pod redakcją
Jadwigi Czachowskiej (Warszawa PWN
1977, s. 68-73).

UTWORY
MIRONA BIAŁOSZEWSKIEGO

Rachunek
zaściankowy
Warszawa : PIW, 1959

[wiersze].

Obroty rzeczy : wiersze / wybór Artur
Sandauer. — Warszawa : PIW, 1956

Mylne wzruszenia [wiersze].
wa : PIW, 1961

Warsza-
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Było i było [wiersze]. — Warszawa
; PIW, 1965
Pamiętnik z powstania warszawskiego
[powieść]. — Warszawa : PIW, 1970
Teatr osobny 1955-1963 [dramaty]
/ wstęp Artur Sandauer. — Warszawa
: PIW, 1971
Donosy rzeczywistości [miniatury lite
rackie]. — Warszawa : PIW, 1973
Poezje wybrane. — Warszawa ; LSW,
1976
Szumy, złepy, ciągi [powieść]. — War
szawa : PIW, 1976
Wiersze. — Warszawa : PIW, 1976
Miron Białoszewski [wiersze]. — War
szawa : Czytelnik, 1977
Zawał [pamiętnik]. — Warszawa : PIW,
1977
Odczepić się [wiersze]. — Warszawa
; PIW, 1978
Rozkurz [wiersze i proza]. — Warszawa
: PIW, 1980
Wiersze wybrane i dobrane. — Warszawa
: Czytelnik, 1980
Przepowiadanie sobie : (wybór próz).
— Warszawa : PIW, 1981. — (Kolekcje
Polskiej Literatury Współczesnej)
Trzydzieści lat wierszy. — Warszawa
: PIW, 1982
Stara proza, nowe wiersze. — Warszawa
: Czytelnik, 1984
Oho [wiersze]. — Warszawa : PIXX,
1985
Obmapywanie Europy, czyli Dziennik
okrętowy. Ameryka. Ostatnie wiersze.
— Warszawa : PIW, 1988
Moja świadomość tańczy
— Warszawa : MA W, 1989
Konstancin
: PIW, 1991
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[wiersze].

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
MIRONA BIAŁOSZEWSKIEGO
BARAŃCZAK Stanisław. Język poety
cki Mirona Białoszewskiego. — Wrocław
: Ossolineum, 1974
BUGAJSKI Leszek. Pozy prozy. —
Warszawa : Czytelnik, 1986. — S. 192-212
; „Markiza się zemściła” : o twórczości
Mirona Białoszewskiego
BURKOT Stanisław. Spotkania z po
ezją współczesną. — Warszawa : WSiP,
1977. — S. 58-77 : Miron Białoszewski
CZERMIŃSKA Małgorzata. Opowie
dzieć powstanie, opowiedzieć zniszczenie
(o „Pamiętniku” Mirona Białoszewskiego).
H W: Literatura wobec wojny i oku
pacji /pod red. Michała Głowińskiego.
—
Wrocław
:
Ossolineum,
1976.
— S. 269-290
JANION Maria. Odnawianie znaczeń.
— Kraków : WL, 1980. — S. 251-262
: Życie wewnętrzne na Lizbońskiej : o twór
czości M. Białoszewskiego
KERÉNYI Gracia. Obtańcowywanie po
ezji, czyli Dzieje teatru Mirona Białoszew
skiego. — Kraków : WL, 1973
KWIATKOWSKI Jerzy. Klucze do wy
obraźni. — Wyd. 2 poszerz. — Kraków
: WL, 1973. — S. 158-205 : AbuUa i Uturgia
: analiza peryferyjna
LUBECKA Magdalena. Miron Biało
szewski // W: Autorzy naszych lektur
/ pod red. W. Maciąga. — Wyd. 4 zm.
—
Wrocław
: Ossolineum,
1987.
— S. 140-157
PUSTKOWSKI Henryk. „Gramatyka
poezji”? — Warszawa : PAX, 1974.
— S. 58-104 : Trzy razy Miron Biało
szewski

[wiersze].
Warszawa

RUTKOWSKI Krzysztof. Przeciw (w)
literaturze : esej o „poezji czynnej” Mirona
Białoszewskiego... — Bydgoszcz : Pomorze,
1987

RZEWUSKA Elżbieta. Teatr magiczny
Mirona Białoszewskiego
interpretacja
„Wypraw krzyżowych” // W: Dramat polski
XIX i XX w. ! pod red. Lecha Ludorowskiego. — Lublin : UMCS, 1987.
— S. 357-372
SANDAUER Artur. Liryka i logika
: wybór pism krytycznych. — Warszawa
; PIW, 1971. — S. 267-303 : Poezja ru
pieci
TOKARZ Bożena. Mit literacki : od
mitu rzeczywistości do zmiany substy
tucji poetyckiej. — Katowice : Śląsk,
1983. — S. 143-170 : Peryferie Białoszew
skiego

TRZNADEL Jacek. Róże trzecie : szkice
o poezji współczesnej. — Warszawa : PIW,
1966. — S. 88-107 : O Białoszewskim
WAŚKIEWICZ Andrzej. Miron Biało
szewski : poezje, proza. — Warszawa : Jota,
1991
WYKA Kazimierz. Rzecz wyobraźni.
— Wyd. 2 rozsz. — Warszawa : PIW, 1977.
— S. 129-145 : Na odpust poezji
ZIENIEWICZ Andrzej. Małe iluminacje
: formy prozatorskie Mirona Białoszewskie
go. — Warszawa : PIW, 1989
ZDZISŁAWA MIERNIK
Skarżysko-Kamienna, Filia PBW

Wanda Kochowska

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliografia za rok 1991 w wyborze
Bibliografia obejmuje piśmiennictwo
z zakresu szeroko pojętej nauki o książce ze
szczególnym uwzględnieniem biblioteko
znawstwa i użytkowania książki, opubliko
wane w Polsce w roku 1991. Ma charakter
selektywny — materiał w niej zgromadzono
głównie na użytek sieci bibliotek publicz
nych, szkolnych i pedagogicznych.
Schemat klasyfikacyjny przejęto z „Pol
skiej Bibliografii Bibhologicznej” opraco
wywanej przez Instytut Bibliograficzny Bib
lioteki Narodowej.
Opisy bibliograficzne artykułów z czaso
pism sporządzono z autopsji według normy
PN-73/N-01152, natomiast przy opisie wy
dawnictw zwartych korzystano z „Przewod
nika Bibliograficznego” za rok 1991 oraz
z numerów 1-8 1992. Pominięto miejsce
druku i nazwę drukarni, format, serię ISBN,
numerację w obrębie serii.
Celowość publikowania tej bibliografii
wynika z kilkuletnich opóźnień „Polskiej
Bibliografii Bibhologicznej”.
Ze względu na rozmiary bibliorafię pub
likuje się w trzech częściach. Część I obej
muje naukę o książce, informację naukową,
bibliografię, strukturę i dzieje książki, wy
twarzanie książki, część II — bibliotekar
stwo, część III — użytkowanie książki.

WYKAZ CZASOPISM I INNYCH
WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
Acta UL
Fol. Libr.
Bibl. w Szk.
Bibliotekarz
Biul. Inf.
Instr.
Glos Naucz.
Guliwer
Jęz. Pol.
w Szk. dla
kl. IV-VI11

Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum 1991 z. 2
Biblioteka w Szkole 1991
nr 1-12
Bibliotekarz 1991 nr 1-12
Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny 1991 nr 1-3
(Kraków)
Głos Nauczycielski 1991
nr 40
Guhwer 1991 nr 1-2

Język Polski w Szkole dla
klas IV-Vin R. 1991/92
z. 1-3 (Kielce)
Mówią Wieki Magazyn Historyczny „Mó
wią Wieki” 1991 nr 12
Nowa Szk.
Nowa Szkoła 1991 nr 4
Nowe Książ. Nowe Książki 1991 nr 2, 3,
7, 8, 9, 11/12
Por. Bibl.
Poradnik Bibliotekarza 1991
nr 1-12
Prz. Bibl.
Przegląd Biblioteczny 1991
z. 1

25

Rocznik Elbląski 1991 t. 12
Rocznik Slawistyczny t 47
: 1991
Studia Historyczne 1991
nr 3

Rocz. Elb.
Rocz. Sław.
Stud. Hist.
Rocz. Bibl.
PAN Krak.
Tyg. Solid.
Z ag. Inf.
Nauk.
Ze Skarbca
Kult.

Rocznik Biblioteki Polskiej
Akademii Nauk w Krako
wie 1991
Tygodnik Solidarność 1991
nr 10
Zagadnienia Informacji N a
ukowej 1991 nr 1
Ze Skarbca Kultury 1991
z. 51

Zesz. Met. dla
Naucz. Bibl. Zeszyt Metodyczny dla
Nauczycieli Bibliotekarzy
1991 nr 2 (Włocławek)
I. NAUKA O KSIĄŻCE
Zagadnienia ogólne
1. FERCZ Julian, Niemczykowa Alek
sandra; Podstawy nauki o książce, biblio
tece i informacji naukowej. — [Wyd. 3
zm.]. — Wwa : PWN, 1991. — 210 s.
— Bibliogr.
2. RZEWUSKI Kazimierz: Księgoznawstwo. — [Wyd. 2]. — Wwa : WSiP, 1991.
— 321 s.
Klasyfikacja. Języki informacyjne
3. C H M IE L E W SK A -G O R C ZY C A
Ewa : Język wyszukiwawczy a potrzeby
informacyjne użytkowników. Zag. Inf.
Nauk. 1991 nr 1 s. 3-39, bibliogr.
4. KOM UNIKAT o Działach Uniwer
salnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) zno
welizowanych przez Międzynarodową Fe
derację Informacji i Dokumentacji (FID)
w „Extensions and Corrections to the
UDC” seria 14 nr 1 z 1990 r. Oprać. Bożena
Klaga. Bibliotekarz 1991 nr 4 s. 18-21.
5. MATERIAŁY pomocnicze do nauki
przedmiotu Bibliotekarstwo : Uniwersalna
Klasyfikacja Dziesiętna FID 546 i FID 667
/ [oprać. Artur Pilak]. — Wrocław : Wydaw. UW, 1991. — 51 s.
6. OHNSORGE Dorota; Projekt tech
niczny terminologicznej bazy danych z za
kresu teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych. Zag. Inf Nauk. 1991 nr 1 s. 73-90.
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7. SOSINSKA-KALATA
Barbara:
Projekt systemu notacyjnego dla tezaurusa
informacji naukowej. Charakterystyka stru
ktury i metodyka opracowania. Zag. In f
Nauk. 1991 nr 1 s. 177-203, bibhogr.
8. SOSIŃSKA-KALATA
Barbara:
Terminologiczna baza danych z zakresu
teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych. Zag. In f Nauk. 1991 nr 1 s. 41-71,
bibliogr.
9. STOPA Adam: Uniwersalna Klasy
fikacja Dziesiętna — zagadnienia ogólne.
Nowe Książ. 1991 nr 3 s. 81-83.
10. STOPA Adam: Uniwersalna Klasy
fikacja Dziesiętna — stosowanie. Nowe
Książ. 1991 nr 9 s. 80-82.
11. STOPA Adam; Uniwersalna Klasy
fikacja Dziesiętna — zalety i wady. Nowe
Książ. 1991 nr 11/12 s. 98-99.
n . INFORMACJA NAUKOWA.
DOKUMENTACJA
12. C H M IELEW SK A -G O R C ZY C A
Ewa, Sosińska-Kalata Barbara: Informacja
naukowa z elementami naukoznawstwa.
— Wwa : WSiP, 1991. — 231 s. — Bibliogr.
13. DEMBOWSKA Maria: Dokumen
tacja i informacja w naukach społecznych
(ze szczególnym uwzględnieniem Polski).
Bibliotekarz 1991 nr 11/12 s. 7-9, bibliogr.
14. DRZEWIECKI Marcin: Informacja
pedagogiczna. Pojęcie, zakres, użytkownicy.
Por. Bibl. 1991 nr 7/8 s. 3-7.
15. HO WORK A Bolesław: Co dalej po
uchyleniu Uchwały nr 35 w sprawie infor
macji naukowej? Bibliotekarz 1991 nr 7/8
s. 11-13.
Ogólnokrajowa sieć informacji naukowej,
technicznej i ekonomicznej — podstawy prawne
działalności.

16. POPOWSKA Hanna: Wybór baz
danych i serwisów online (kilka wskazówek
metodycznych). Zag. In f Nauk. 1991 nr 1 s.
91-137, bibliogr.
17. POPOWSKA Hanna, Stefaniak
Barbara, Wysocki Adam: Zagraniczne bazy
danych ; możliwości i warunki ich wykorzy
stania. — Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im.
Ossolińskich, 1991. — 235 s. — Bibliogr.
18. SZEWC Andrzej: Co dalej z infor
macją naukowo-techniczną w Polsce? Bib
liotekarz 1991 nr 4 s. 3-5.
Likwidacja CINTE a potrzeba centralnego
ośrodka koordynacyjnego.

19. ZYBERT Barbara: Międzynarodo
wa i narodowa działalność w zakresie infor
macji edukacyjnej. Por. Bihl. 1991 nr 7/8
s. 7-10.
HI. BIBLIOGRAFIA
20. SYRÉ Ludger: Bibliorafia regional
na w Republice Federalnej Niemiec. „Mo
del” badeńsko-wirtemberskh Tł. Katarzyna
Diehl. Bibliotekarz 1991 nr 2/3 s. 14-18.
21. SZEWCZYK Erna: Udział polskich
bibliotek naukowych w opracowywaniu bi
bliografii międzynarodowych i baz danych
systemów informacyjnych. Prz. Bibl. 1991
z. 1 s. 53-56.
Spisy bibliograficzne
22. ANDRZEJEWSKA Jadwiga: Przy
sposobienie czytelnicze i informacyjne
w szkołach ponadpodstawowych. Zestawie
nie bibliograficzne konspektów lekcji bib
liotecznych. Por. Bibl. 1991 nr 9 s. 17-22.
23. BADANIA czytelnictwa w Polsce
: wybór literatury za lata 1983-1987
/ Oprać. Maria Trzęsowska. — Wwa : BN,
1991. — 37 s.
24. BIBLIOGRAFIA analityczna bib
liotekoznawstwa i informacji naukowej
1991 nr 1. Prz. Bibl. 1991 z. 1, dod. s. 1-24.
25. NADOLSKA Teresa: Biblioteka
szkolna (zestawienie bibliograficzne w wy
borze za lata 1985-1990). Zesz. Met. dla
Naucz. Bibl. 1991 nr 2 s. 50-56.
26. PASZKOWSKA Wanda: Zdobyć
uczniów dla książki... Propozycje „Porad
nika Bibliotekarza”. Zestawienie bibliogra
ficzne. Por. Bibl. 1991 nr 10 s. 28-29.
27. SIUDA Maria M.: Metodyka dzia
łalności informacyjnej w bibliotekach peda
gogicznych i szkolnych (Zestawienie biblio
graficzne w wyborze). Bibl. w Szk. 1991 nr 3
s. 3-5.
28. STACHOWSKA Krystyna: Rocznik
Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Kra
kowie 1975-1990. Bibliografia zawartości
i wykaz materiałów ilustracyjnych. Rocz.
Bibl. PAN Krak. 1991 s. 5-30.
29. STOWARZYSZENIE Bibliotekarzy
Polskich w Łodzi 1919-1989 : (materiały do
bibliografii). — Łódź : SBP, 1991. — 47 s.
30. WYKAZ rozpoczętych i ukończo
nych prac naukowych. Por. Bibl. 1991 nr 5
s. 32-34.
Z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznaw
stwa, informacji naukowej, wiedzy o książce.

IV. STRUKTURA I D ZIEJE KSIĄŻKI
IV. C Historia książki
31. DUNIN Janusz: Książeczki dla
grzecznych i niegrzecznych dzieci : z dzie
jów polskich publikacji dla najmłodszych.
— Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossoliń
skich, 1991. — 171 s. — Bibliogr.
32. DYMMEŁ Piotr: W sprawie warsz
tatu edytorskiego dawnych wydań „Rocz
ników” Jana Długosza. Stud. Hist. 1991
nr 3 s. 349-368.
33. KULTURA książki w Krakowie
doby autonomii gahcyjskiej : praca zbio
rowa / pod red. Marii Kocójowej. — Wro
cław : „Wiedza o Kulturze”, 1991. —
186 s.
34. MALECZYŃSKA
Kazimiera:
Z dziejów księgozbiorów mieszczańskich
w Polsce 1506-1572. — Wrocław : Wydaw.
UW, 1991. — 101 s. — Bibhogr.
35. MOSZYŃSKI L.: Nowe katalogi
starosłowiańskich rękopisów. Rocz. Sław.
t. 47 : 1991 cz. 1 s. 99-104.
36. PELIWO Stanisław: Drzeworytowe
mapy ziem polskich w wydawnictwach
ksią^owych XVI w[ieku]. — Wwa : BN,
1991. — 138 s. — Bibliogr.
37. RÓŻYCKI Edward: Z dziejów
książki we Lwowie w XVII wieku : studia
nad introligatorstwem i handlem książką.
— Katowice : Muzeum Śląskie, 1991.
— 268 s. — Bibliogr.
38. WRÓBLEWSKI Jan: Książka pol
ska na nieludzkiej ziemi. Por. Bibl. 1991
nr 9 s. 1-5.
Książka polska wśród zesłańców w głąb
ZSRR w łagrach.

39. WRÓBLEWSKI Jan: Książka pol
ska na Zaolziu. Por. Bibl. 1991 nr 6 s. 3-8.
40. ŻURKOWA Renata: Drogi importu
słowa drukowanego do Krakowa w pierw
szej połowie XVII wieku. Rocz. Bibl. PAN
Krak. 1991 s. 31-60.
IV. D Czasopiśmiennictwo
41. INFORMATOR prasy polskiej
1991. — Wwa : „Interpress”, 1991. —
149 s.
42. JANIAK J.: Bibliotekarstwo euro
pejskie na łamach polskich czasopism
fachowych z okresu dwudziestolecia mię
dzywojennego. Przegląd opinii, stanowisk
i interpretacji. Acta UL Fol. Libr, [z.] 2
s. 5-35.
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43. KIJOWSKI Jerzy: Z dziejów czaso
piśmiennictwa na ziemiach obecnego woje
wództwa ostrołęckiego. — Ostrołęka : To
warzystwo Przyjaciół Ostrołęki, 1991. —
48 s.
44. TOBERA Marek: Cenzura prasy
w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX
wieku. Mówią Wieki 1991 nr 12 s. 15-22.
45. WOJNIŁOWICZ Jerzy: Katalog
prasy tomaszowskiej wydanej w latach
1945-1990. — Tomaszów Mazowiecki
: [nakł. aut.], 1991. — 21 s.
Poszczególne

czasopisma bibliotekarskie
i księgoznawcze

46. GÓRA Barbara: Mały leksykon pol
skich czasopism bibliotekarskich. Por. Bibl.
1991
nr 1/2 — Bibliotekarz, Rzeszowskie Bib
lioteki Publiczne
nr 3 — Książka i Czytelnik, Materiały
Metodyczne
nr 4 — Bibliotekarz Olsztyński, W Krę
gu Książki
nr 5 — Głos Biblioteki, Roczniki Biblio
teczne
nr 6 — Biuletyn Informacyjny Biblioteki
Śląskiej
nr 7/8 — Kwartalnik Metodyczny
nr 9 — Biblioteka Muzyczna
nr 10 — Poradnik Bibliotekarza
nr 11/12 — Biblioteka w Szkole
47. „BIBLIOTEKA W SZKOLE”. N o
we czasopismo. Głos Naucz. 1991 nr 40 s. 9.
48. LEWANDOWICZ Grażyna: Pro
blematyka bibliotek dziecięcych w bazie da
nych LISA. Por. Bibl. 1991 nr 1/2 s. 13-16.
ROCZNIK Biblioteki Polskiej Akade
mii Nauk w Krakowie
zob. poz. 28
V. WYTWARZANIE KSIĄŻKI
V. D Ruch wydawniczy
49. BAŃKOWSKA-BOBER Krystyna:
Trzy pytania... w sprawie rejestracji statys
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tycznej ruchu wydawniczego. [Rozm.]
Jan Wołosz. Bibliotekarz 1991 nr 11/12
s. 28-29.
50. CYBULSKI Radosław: Ruch wy
dawniczy w Polsce. Rzut oka na przeszłość.
Bibliotekarz 1991 nr 11/12 s. 4-7.
51. JASKUŁA Roman: Działalność
wydawnictwa Biblioteka Polska K. J.
Turowskiego w okresie krakowskim
(1857-1863). Ze Skarbca Kult. 1991 z. 51
s. 113-150.
52. KŁOSSOWSKI Andrzej: Instytut
Literacki w Paryżu. Nowe Książ. 1991 nr 8
s. 78-79, bibliogr.
53. KONIECZNA Danuta: Działal
ność wydawnicza Stowarzyszenia Bibliote
karzy Polskich. Bibliotekarz 1991 nr 6
s. 4-8.
54. PORTRETY oficyn. Nowe Książ.
1991 nr 7 —
Nowe oficyny wydawnicze w Polsce.

55. PROSIŃSKA-GIERSZ Joanna, Po
land Egmont: Inwestować w edukację włas
nych dzieci. Rozm. Maria Czernik. Guliwer
1991 nr 2 s. 17-20.
Rozmowy z wydawcami.

56. RAPORT o stanie książki. Oprać.
M. C. Tyg. Solid. 1991 nr 10 s. 16, 17.
57. SOWIŃSKI Janusz: Instytut Wy
dawniczy „Lektor” we Lwowie (1917-1928).
Profil wydawniczy i forma typograficzna
wydawnictw. Ze Skarbca Kult. 1991 z. 51
s. 171-188.
58. SZWAJCER Piotr: Fenomen dru
giego obiegu. Rozm. Ryszard Ciemiński.
Nowe Książ. 1991 nr 2 s. 82-83.
Rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Wy
dawców Prywatnych i Niezależnych.

59. TYLICKA Barbara: Czy z obfitości
i rozmaitości narodzi się nowa jakość? Guli
wer 1991 nr 1 s. 26-29.
Literatura dziecięca na polskim rynku wy
dawniczym.

Umiejętność czytania
w życiu współczesnego człowieka
Szkic do zajęć bibliotecznych
Czytanie jest jednym z najważniejszych
elementów rozwoju człowieka. Bez niego
nie do pomyślenia byłoby społeczne funk
cjonowanie literatury. To pismo umożliwiło
m.in. zaistnienie historii Dlatego szczególne
znaczenie miało powstanie książki, wraz
z którą pojawiło się zjawisko określone
później mianem czytelnictwa.
Sztuka czytania jest bardzo cenną war
tością w życiu współczesnego człowieka.
Mimo to ludzie nie czytają zbyt wiele. Nie
zdają sobie sprawy, że jest to wspaniała
metoda samokształcenia. Czytanie jako na
rzędzie samokształcenia to pomoc w zdoby
waniu i uzupełnianiu wiedzy o świecie, bu
dzenie nowych zainteresowań, wzbogacanie
i pogłębianie przeżyć estetycznych i moral
nych. Jerzy Osmelak w swojej pracy Jak
uczyć się samodzielnie stwierdza:
W procesie samodzielnego uczenia się pod
stawowym źródłem wiedzy i niezbędnym narzę
dziem pracy umysłowej jest — i długo jeszcze
będzie — książka. Ma ona bowiem niezastąpione
walory użytkowe: jest łatwo dostępna, tania,
praktyczna jako podręczny magazyn informacji.
Książka służy nam od pierwszych łat nauki
szkolnej i właśnie ze szkoły wynosimy nawyk
posługiwania się tym narzędziem pracy umys
łowej.

Chciałabym przedstawić tutaj kilka za
gadnień, które pomogą bibliotekarzom
w przygotowaniu się do zajęć na temat roli
czytania w życiu człowieka. Nie podaję tych
informacji w formie typowego konspektu,
gdyż uważam, że jest to problem, który
trudno ująć w sztywne ramy. Każdy biblio
tekarz czy nauczyciel może podejść do nie
go bardzo indywidualnie. Zakładam, że ce
lem tych zajęć będzie zapoznanie uczniów
z różnymi rodzajami przekazywania infor
macji, sposobami czytania, jego społeczny
mi funkcjami i technikami (a także z ich
usprawnianiem).
Z czytaniem jako umiejętnością spoty
kamy się w momencie, gdy odbieramy jakąś
informację za pomocą wzroku: czytamy lub
oglądamy. W związku z tym wyróżniamy
informacje tekstowe (np. książki, czasopis
ma, drogowskazy) i nietekstowe (np. mapy.

znaki drogowe, wykresy, obrazy). Umiejęt
ność czytania jest przy każdym z wymienio
nych przykładów potrzebna do „rozszyf
rowania” zawartej w nich wiadomości. Ce
lem czytania jest percepqa i zrozumienie
czytanego tekstu.
Możemy rozróżnić trzy poziomy rozu
mienia tekstu:
• słaby — czytający nie ma pełnego
obrazu czytanej treści;
• średni — czytający zapamiętuje zarys
treści -I- informacje uzupełniające;
• pełny — czytający dostrzega wszyst
kie informacje w tekście i ich wzajemne
powiązania.
Kilkakrotne czytanie pozwala na stop
niowo coraz lepsze, pełniejsze zrozumienie
tekstu, ale jest też czasochłonne. Dobra,
właściwa technika czytania polega m.in. na
tym, że w pierwszej fazie dokonujemy
wstępnego przeglądu tekstu, potem przy
stępujemy do czytania właściwego, w trak
cie którego staramy się znaleźć odpowiedzi
na postawione pytania. I tu następuje faza
trzecia: opracowanie (zaznaczamy wybrane
fragmenty, sporządzamy streszczenie lub
wypisujemy ważniejsze tezy i stwierdzenia
autora). Ostatnia faza — to utrwalenie,
czyli zapamiętanie tego, czego dowiedzieliś
my się z danego tekstu.
Jeśli chodzi o cele czytania, są one bar
dzo różne i wiążą się jednocześnie z tech
niką czytania. Inaczej czytamy powieść czy
opowiadanie, inaczej podręcznik, instrukcję
obsługi czy artykuł naukowy. Różnica
w sposobie czytania wiąże się z potrzebami,
które czytelnika kierują do danego tekstu.
Inaczej będzie czytał lekturę polonista, za
mierzając analizować ją z uczniami, inaczej
uczeń, który musi zapoznać się z nią, aby
wziąć udział w lekcji. Mając na uwadze te
różnice, możemy wyróżnić następujące spo
soby czytania:
• użytkowe — zaspokaja potrzeby
związane np. z pracą szkolną, zawodową,
naukową;
• dla rozrywki — czytanie dla własnej
przyjemności, wzbogacające wyobraźnię,
rozszerzające horyzonty myślowe;
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• pobieżne — służąee zorientowaniu się
w treści danej książki m.in. za pomocą jej
aparatu pomocniczego (spisu treści, wstępu,
przedmowy itp.);
• uczenie się przez czytanie — pod
stawowy i najszybszy sposób zdobywania
wiedzy, wymagający umiejętności dobrego
i szybkiego czytania.
Szybkość jest bardzo ważnym czynni
kiem w procesie czytania. Robert Davis
uważa, że żadne inne braki nie wywołują
w uczniu tak wielkiego poczucia frustracji
i klęski, jak trudności w czytaniu.
Jakie są warunki efektywnego czytania?
Należą do nich:
— cechy psychofizyczne czytelnika
(wiek, płeć, wzrok, wiedza, intełigencja),
— stopień koncentracji uwagi,
— rodzaje, styl, stopień trudności tekstu
oraz jego język,
— strona typograficzna tekstu,
— higiena czytania (warunki zewnętrz
ne, oświetlenie, stan fizyczny czytającego).
Ponieważ interesują nas dzieci oraz mło
dzież, możemy jeszcze wziąć pod uwagę
takie warunki jak:
— stopień rozwoju psychicznego i wiek
dorastania,
— obowiązki szkołne,
— oddziaływanie nauczyciełi i bibliote
karza szkolnego,
— wpływ rodziny i określonego środo
wiska społecznego (w tym tradycje kulturo
we oraz aktywność czytelnicza dorosłych
w danym środowisku),
— własna, wewnętrzna potrzeba czyta
nia.
Jest szereg powodów, które skłaniają
nas do sięgnięcia po książkę. Zależnie od
nich możemy wyróżnić następujące motywy
czytania:
• przypadkowe — czytanie książki, któ
rą dostaliśmy np. w prezencie,
• przymusowe — czytanie lektury lub
podręcznika w szkole,
• instrumentalne — czytanie z racji wy
konywania zawodu (nauczyciel, lekarz, pra
wnik),
• zamiłowanie do czytania — wyraz
naszej wewnętrznej potrzeby,
• wynikające ze snobizmu — np. w celu
pochwalenia się przeczytaniem książki.
Zbiory w bibliotece szkolnej powinny
umożliwiać czytelnikom dokonywanie róż
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norodnych wyborów — w równej mierze
spowodowanych np. przymusem, co zami
łowaniem. Ograniczenie jej zasobów — jak
dziś radzą niektórzy — do łektur i podręcz
ników odbiłoby się fatalnie na kulturze
czytelniczej dzieci i młodzieży. Skazałibyśmy tę najchłonniejszą grupę wiekową, za
której rozwój ponosimy odpowiedziałność,
na czytanie przymusowe lub przypadkowe.
Jak można by w takich warunkach budzić
w dzieciach i umacniać wewnętrzną po
trzebę czytania, zamiłowanie do książki,
chęć sięgnięcia po nią z własnej woli?
Skutkiem opłakanym byłoby również
obniżenie się poziomu i znaczenia biblioteki
szkolnej w oczach młodych czytełników.
Brak w bibłiotece książek, którymi ucznio
wie interesują się najbardziej, może znie
chęcić ich do czytania. Tyłko bogaty wybór
literatury wpływa pozytywnie na częstotłiwość wypożyczania i czytania, zaspokaja
różne potrzeby czytelnicze, zachęca do no
wych poszukiwań oraz w dużej mierze przy
czynia się do aktywnej postawy kulturalnej
uczniów. Właśnie dlatego tak ważne jest
dbanie o księgozbiory szkolne. Tymczasem
według nowej ustawy o systemie oświaty
z 7 września 1991 r. szkoła publiczna ma
tylko ,/apewnić możliwość korzystania
z biblioteki”, czyli — jak stwierdził Boles
ław Howorka {Biblioteki a ustawa o sys
temie oświaty, „Poradnik Bibliotekarza”
1992 nr 1) — posiadanie biblioteki przez
szkołę publiczną nie jest już obowiązkiem.
Brzmi to bardzo niepokojąco.
A z drugiej strony właśnie od nauczyciela
i bibliotekarza wymaga się zwrócenia uwagi
na zagadnienia pracy umysłowej ucznia.
Mówi się, że powinni oni przygotować go do
uczenia się i samokształcenia; powinni „obu
dzić” w nim motywy uczenia się, bardzo
ważne w dzisiejszych czasach ze względu na
olbrzymie tempo rozwoju nauki, które spra
wia, że konieczne staje się kształcenie usta
wiczne. Pomóc w tym powinna przede
wszystkim biblioteka szkolna jako miejsce
samodzielnej pracy ucznia. Pojawia się tylko
pytanie: jak długo w takich warunkach
i przy takiej ustawie będzie to możliwe?
Podsumujmy więc: czytelnictwo jest pro
cesem złożonym występującym w potrójnej
postaci:
• jako proces społeczny — zaspokaja
potrzeby naukowe, kształcące, wychowaw
cze, estetyczne człowieka;

• jako proces psychiczny — obejmuje
całokształt kontaktów czytelnika z książką
(nastawienie do niej, zaciekawienie, zainte
resowanie, rozumienie czytanej treści);
• jako proces pedagogiczny — polega
na umiejętnym doborze lektury oraz na
pracy z książką.

napotkała po raz pierwszy poważnych konkuren
tów i musi im oddać część zajmowanego terenu.
Być może czytanie będzie się odbywało na innych
nośnikach. Dziś już możhwe są zminiaturyzowa
ne komputery z dyskietkami obejmującymi ob
szerne teksty, z którymi można praktycznie leżeć
w łóżku lub wędrować po plaży, i być może to
będzie właśnie nową formą książki.

Nasze zajęcia z uczniami można zakoń
czyć dyskusją na temat: książka a gwałtow
ny rozwój środków masowego przekazu
(RTV, wideo, komputery). Z wielu przepro
wadzonych na ten temat badań wynika, że
nie zagrażają one tradycyjnej książce. Wię
cej nawet — kiedy powstała telewizja, na
stąpił również znaczny rozwój ruchu wy
dawniczego. W celu zapoznania się z róż
nymi poglądami na ten temat odsyłam do
artykułu Janusza Dutńna — O czytaniu
(„Przegląd Biblioteczny” nr 1/1991).
Niewątpliwy pozostaje fakt, że na prze
strzeni dziejów stosunek książka—człowiek
a także pismo, funkcje i zasięg czytania
ulegały różnym przemianom. Ale — mimo
tak dynamicznego rozwoju techniki —
książka cały czas znajduje się w obiegu, jest
poszukiwana i ciągle też są poszukujący jej
czytelnicy. I według słów Janusza Dunina:

W naszych warunkach jest to wizja jesz
cze dość odległa. Chciałabym, abyśmy
— dzisiaj — byli w stanie zapewnić wszyst
kim czytelnikom tę książkę w najbardziej
tradycyjnej postaci. A w szczególności czy
telnikowi młodemu, w wieku szkolnym, bo
w tym okresie powinien on wyrobić w sobie
wewnętrzną potrzebę czytania, ten „głód
książki”. I tu wracam do punktu wyjścia, do
mojego niepokoju: co będzie z bibliotekami
szkolnymi i czytelnictwem dzieci i młodzie
ży?

Książka nie jest tylko medium, ale ma swoją
własną funkcję w życiu i sztuce. W XX w.

B ib lio g ra fia :
Jerzy O s m e 1a k: Jak uczyć się samodzielnie.
Warszawa 1980. Przysposobienie czytelnicze i in
formacyjne w szkołach ponadpodstawowych. War
szawa, 1989.
Helena R a d l i ń s k a : Książka wśród ludzi.
Warszawa 1946.
GRAŻYNA SZPULAK

D O AUTORÓW
Redakcja uprzejmie prosi Autorów nadsyłających teksty do druku
o podawanie adresów prywatnych. W związku z nowymi przepisami
podatkowymi prosimy też o adresy właściwych miejscu zamieszkania
urzędów skarbowych oraz o dane, których te urzędy wymagają przy
składaniu deklaracji podatkowych.

PAMIĘTAJ! Prenumerując nasze czasopisma działasz na korzyść
swego środowiska i własną!
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Lekcje z rozrywką
Pozwalam sobie zabrać głos na łamach „Po
radnika” w sprawie urozmaicania lekcji biblio
tecznych.
Na temat zajęć z przysposobienia czytelnicze
go napisano już wiele. Nie wgłębiając się w za
gadnienie, pragnę jedynie zwrócić uwagę, że nale
żałoby dążyć do tego, by zajęcia te nie były
kolejnymi nużącymi lekcjami. Jednym ze sposo
bów urozmaicania tych godzin jest wprowadze
nie króciutkich zagadek, rebusików, zgadywanek.
Można je stosować na początku zajęć, stwarzając
odpowiednią atmosferę, można też traktować je
jako przerwę śródlekcyjną.
Doświadczenie uczy, że dzieci lubią tego typu
rozrywki i chętniej pracują na zajęciach. Stają się
bardziej otwarte na nie zawsze przecież łatwą
tematykę lekcji z przysposobienia.
Opracowane przeze mnie przykłady podzieli
łam na trzy grupy wiekowe, mając na uwadze
stopień znajomości literatury, głównie kanonu
lektur. Nie znaczy to, że nie można przenieść
rodzaju zadań z grupy do grupy, zmieniając
oczywiście tytuły.
Dodatkową zaletą tych drobnych form zaba
wowych jest to, że nie wymagają przygotowania
się wcześniejszego dzieci, a także nie zabierają
zbyt wiele czasu bibliotekarzowi, gdyż na jednej
lekcji stosujemy jedną lub dwie zabawy.

(Klechdy)

domowe”

„O psie, ..................... koleją”
(który jeździł)

Zadanie II

W jakich książkach występują następujący
bohaterowie?
Metka, Wojtek,
Malwinka.

Pankracek,

Borowczyna,

(Czarna (Wieczka. Jak Wojtek został .strażakiem,
Jacek, Wacek i Pankracek, Na jagody. Kukuryku na
ręczniku).

Bursztyn, Odrobinka, Kubuś, Szewczyk, Ko
la.
[Puc, Bursztyn i go.ście, Dziecię elfów, Kuhu.ś Pucha
tek, Szewczyk Dratewka, Wakacyjna przygoda).

Basia, Kasia, Filip, Bosse, Kajtuś
{Awantura o Basię, Oto jest Kasia, Filip i jego załoga
na kółkach. Dzieci z Bullerhyn, Kajtkowe przygody).

Zadanie III

Rozwiąż rebus — odczytaj tytuł książki
N- L /

GRUPA I-III
Zadanie I

Uzupełnij tytuły:
„Kukuryku na

(ręczniku)

„Jak Wojtek

(Czarna)

„Puc,

(Bursztyn)

i goście”

Dratewka

„Doktor ........................ zwierzęta’
(Dolittle i jego)

„Anaruk ............. z Grenlandii”
(chłopiec)
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GRUPA IV-VI

(został strażakiem)

owieczka”

(Szewczyk)

(Na jagody, Co słonko widziało, Kuhu.ś Puchatek. Słoń
Trąbalski).

Zadanie I

y.'
Wymień tytuły, w których występują imiona
dzieci: Anielka, Marcin, Tomek, Nel, Maciuś,
Antek, Janko, Ania, Cyryl.
Podaj nazwiska autorów, którzy te książki
napisali.
Zadanie II

Uzupełnij tytuły:
„.................. Wspaniały”
(Ferdynand)

Lekcja biblioteczna
„Król ............ Pierwszy”
(Maciuś)

„Akademia

(Pana Kleksa)

(O krasnoludkach)

„Pięć przygód

(Cyryl)

i sierotce Marysi”

(detektywa Konopki)

gdzie jesteś”

„Łowcy ............ ’
(wilków)

„W pustyni i

(Czarne)

(w puszczy)

Stopy”

„W połowie kazania mucha usiadła na opar
ciu ławki przed nim i poczęła go drażnić. Tomek
widział, z jakim spokojem tarła nóżki jedną
o drugą, jak przednimi łapkami ^askała sobie
głowę i obejmowała ją tak gwałtownie, jakby ją
chciała oderwać od tułowia, odsłaniając szyję
cieniutką jak nitka, jak tylnymi nóżkami wyciera
ła skrzydełka i przyciskała je do siebie niby poły
surduta, jak robiła toaletę ze wszystkimi szczegó
łami, jak gdyby wiedząc, że jest zupełnie bez
pieczna. I istotnie tak było, bo choć ręka okro
pnie Tomka swędziała i korciło go, aby ją schwy
tać, nie miał jednak tego uczynić; był przekona
ny, że dusza jego zostałaby natychmiast potępio
na na wieki, gdyby zrobił coć takiego w czasie
modlitwy. Ale przy ostatnich zdaniach dłoń jego
poczęła się kurczyć i skradać naprzód, a w chwili
gdy padło słowo „Amen”, mucha stała się łupem
wojennym. Ale ciotka odkryła występek i kazała
wypuścić ją na wolność”.
(Mark Twain — Przygody Tomka Sawyera)

„Opowieści o

(Dywizjon)

„Skarb w

(pilocie Pirxie)

303”

(Srebrnym Jeziorze)

Zadanie III

Wyłów tytuły książek z opowiadanka:
Dzisiaj w szkole były awantury kosmiczne!
Najpierw pan dyrektor zgubił kapelusz za sto
tysięcy, potem jakiś łobuziak wybił szybę.
W związku z tym ananasy z I Wąsy naro
biły hałasu. Po krótkim śledztwie okazało
się, że szybę wybił Zenek — ten szatan z VII
klasy.
Na długiej przerwie dziewczyny pokłóciły się.
Karolcia powiedziała, że Anielka jest kłamczucha,
a Joasia — że Ewa to panna z mokrą głową. Było
tak głośno, że aż pani woźna stwierdziła, iż to nie
szkoła tylko nawiedzony dom.
W czasie obiadu Antek znalazł opium w roso
le.
Na koniec pani od polskiego opowiedziała
nam przygody Odyseusza, a wreszcie oznajmiła
głośno: jutro klasówka. Westchnęliśmy głęboko
i poszliśmy do domu.
Zadanie IV
Na podstawie przytoczonych fragmentów
znanych ci książek rozpoznaj ich tytuł, podaj
nazwisko autora, powiedz, jak nazywali się
główni bohaterowie:

„Teraz zrozumiał pan, dlaczego nie mogę być
zupełnie szczęśliwa. Nie może być nią osoba,
która ma rude włosy! Wszystkim innym: piegami,
zielonymi oczami i moją chudością nie martwię
się tak bardzo. Potrafię sobie wyobrazić, że jest
inaczej. Potrafię sobie wyobrazić, że mam naj
delikatniejszą płeć koloru płatka róży i fiołkowe
oczy błyszczące jak gwiazdy. Ale nie mogę sobie
wyobrazić, że nie mam tych włosów. Staram się
o to, powtarzam sobie: włosy twoje są lśniąco
czarne, czarne jak skrzydła krucze. Na próżno!
Wiem, że są czerwone jak ogień i serce pęka mi
z bólu”.
(Lucy M. Montgomery — Ania z Zielonego
Wzgórza)

„Powiedziałem ci kiedyś, że nie mogę przed
Tobą wyjawić, jak ze mną było, bobyś tego nie
zrozumiała. Ale teraz myślę, że moja miłość do
Ciebie...”
Ula zatrzymała się, serce zaczęło jej bić moc
no i prędko, jak ze strachu. Ale to nie był strach,
tylko szczęście. Wpatrywała się w litery, które
złożyły się na śliczne słowa, nie mogąc oderwać
od nich oczu. „Moja miłość do Ciebie., moja
miłość do Ciebie...”
Dopiero po dłuższej chwili zaczęła czytać
dalej... „to powinna być taka moja szczerość.
I dlatego dzisiaj, kiedy wiem, że wyjadę, po
stanowiłem Ci napisać prawdę, choćbyś nawet
nie wszystko mogła zrozumieć. Uciekłem z do
mu, bo w domu miałem taką poniewierkę, że
trudno wyrazić. Dla mojego ojca tylko jedno ma
znaczenie: wódka”.
(Irena Jurgielewieżowa — Ten obcy)
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Zadanie V
Przyjrzyj się obrazkom i powiedz, z jakimi
tytułami książek kojarzą ci się poszczególne
przedmioty;

G r - ż -n St-r- b-śń
S -z -f-w - p r-c
--a-ó--a
-a -y -- ią -ę
-e- — i

Grażyna
Stara baśń
Syzyfowe prace
Placówka
Mały Książę
Zew krwi

Mickiewicz, Żeromski, Prus, Kraszewski, Saint-Exupéry. London.

Zadanie II
Wymień znane ci trylogie;
Henryk Sienkiewicz
(Oi/niem i mieczem, Potop. Pan Wołodyjowski]

Alfred Szklarski i Krystyna Szklarska
{Złoto Gór Czarnych - Orle pióra. Przekleństwo
złota. Ostatnia walka Dakotów]

Jan Longin Okoń
{Tecamseh. Czerwomtskóry penerał. Siadami Teciimseha]
E u g en iu sz P a u k s z ta
{Złote korony księcia Dardanów, W cienia hetyckiepo
.sjinksa. Amjory spod Halikarnasa]

Zadanie 111
Uporządkuj podane tytuły;
Pan Antek, Dywizjon z VII klasy. Mały
Tadeusz, Książę Martin Eden, Stara pierwsza
miłość. Za minutę potop. Baśń z duchami. Waka
cje 303, Piętnastoletni Janko Muzykant, Kapitan
Sachem, Szatan UFO, Pan Samochodzik i Aniel
ka.
{Pan Tadeusz. Dywizjon 303. Szatan z i l l klasy.
M ały Książę, Martin Eden. Stara ha.śń. Za minutę
pierwsza miłość. Potop, Wakacje z duchami. Piętnastoletni
kapitan, Sachem. Janko M uzykant, Antek, Anielka, Pan
Samochodzik i UFO.

Zadanie IV
1.
2.
3.
4.
5.

Akademia Pana Kleksa
Czarne Stopy
Ucho, dynia, sto dwadzieścia piyć
Wakacje : dachami
Historia żó/tej ciżemki
6. Kwiat kala/iora
1. Tajemnicza wyspa lub Hÿ.sptf skarbów
8. Pier.ścień i róża

Odgadnij tytuły książek na podstawie przed
stawionych rekwizytów, podaj nazwiska auto
rów;
kamienie;
kasztany;
róża;

GRUPA V11-VI11
Zadanie I
Odgadnij tytuły książek, połącz je z na
zwiskami autorów;

34

kolczyk;
klucz;

A. Kamiński
Kamienie na
szaniec
.1. Domagalik
Zielone kasztany
M. Krüger
Godzina pąsowej róży lub W. Thackeray
Pierścień / różu
M. i .1. Ziółkowscy
Złoty
kolczyk
K. Siesicka
Przez dziurkę
od klitcza
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samochodzik: Z. Nienacki — Pan Samocho
dzik i...
talerz:
H. Popławska — Talerz z Na
poleonem
zapałka:
K. Siesicka — Zapałka na
zakręcie
Zadanie V

Jaka to książka? Na podstawie przytoczo
nych cytatów kończących tekst rozpoznaj książ
kę i podaj jej autora:

„Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem na
działo
I spojrzałem na pole; dwieście armat
grzmiało.”
„Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!”
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród.
Nie damy pogrześć mowy.”

(Fredro — Zemsta)

„Gościu, siądź pod mym liściem,
a odpocznij sobie!
Nie dojdzie cię tu słońce,
przyrzekam ja tobie,”

„1 ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem,
A com widział i słyszał w księgi umieściłem”.

„Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę.
Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę;”

„tak jest — zgoda,
A Bóg wtedy rękę poda”.

(Mickiewicz — Pan Tadeusz)

Mickiewicz, Słowacki, Żeromski, Kochanow
ski, Konopnicka, Orzeszkowa, Krasicki

„Popatrzcie w niebo. Zapytajcie: Czy baranek
zjadł różę? Tak czy nie? I zobaczycie, cały świat
zmieni się dla was.
Żaden dorosły nie zrozumie nigdy, jak wielkie
to ma znaczenie!”

(Mickiewicz, Krasicki, Konopnicka, Kochanowski,
Mickiewicz)

(Saint-Exupéry — Maly Książę)

Zadanie VI

Jakie utwory rozpoczynają się od przytoczo
nych słów? Dobierz nazwisko autora.

Podane przykłady zadań można wykorzystać
w dosłownym brzmieniu, mogą też stanowić
jedynie inspirację dla własnych poczynali, sto
sownie do potrzeb i poziomu dzieci. Możliwości
w tym zakresie jest bardzo dużo.
BARBARA PŁONKA
Kaliska — Szkoła Podstawowa

INFORMACJE • POGŁOSKI • DONOSY • INFORMACJE • POGŁOSKI
Biesiada Literacka — w cyklu imprez organizowa
nych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
i Książnicę Miejską — Ośrodek Czytelnictwa Cho
rych i Niepełnosprawnych oraz Zarząd Okręgu
Połskiego Związku Niewidomych w Toruniu od
były się (7-8 V) spotkania: Dyskusyjnego Klubu
Książki Mówionej, autorskie z udziałem niewido
mych twórców — Andrzeja Bartyńskiego, Michała
Kaziowa i Stanisława Machowiaka, czytelników
z lektorem książki mówionej — K. Jasieńskiem.
Otwarto wystawę „Obecni wśród nas” prezentującą
wydawnictwa dla i o niepełnosprawnych.
Modele cenzury w Polsce po II wojnie światowej
to tytuł referatu, który dr Zbigniew R o m e k
z Instytutu Historii PAN wygłosił na spotkaniu
w ramach Konwersatorium Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej działającego pod kierun
kiem doc. dr. Marcina Drzewieckiego przy Za
rządzie Okręgu Stołecznego SBP.
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie im.
Juliusza Słowackiego wystąpiła z własnym pro

gramem imprez na Dni Tarnowa ’92 (początek
czerwca). Zorganizowano wystawy płastyczne
dzieci — „Tarnów w oczach przedszkolaka”
— i uczniów szkół podstawowych — „Tarnów
dziś i jutro”, wystawę „Tarnów w książce i cza
sopiśmie w zbiorach MBP”, zgaduj-zgadulę
dla dzieci — „Czy znasz swoje miasto”. Dzień
Młodego Poety z prezentacją utworów dzieci
i młodzieży z Grupy Młodych Autorów przy
MBP.
PIŁA — imię Pantaleona Szamana otrzymała
Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Uroczystość
(21 V) połączona została z sympozjum, podczas
którego wystąpili: prof. Zygmunt B o r a s
— „Sytuacja społeczno-polityczna w Wielkim
Księstwie Poznańskim w latach 1815-1848”, dr
Marian D r o z d o w s k i — „Stosunki ekonomiczno-gospodarcze i kwestie uwłaszczeniowe
w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach
1815-1848”, mgr Maria B o c h a n — „Pantaleon
Szuman, próba biografii’.
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Adam Asnyk w Krakowie
2 sierpnia br. mija 95 rocznica śmierci
Adama Asnyka, czołowego poety niepoetyckiej epoki — pozytywizmu.
„Umarł największy współczesny pieś
niarz polski” — napisał w nekrologu poety
w roku 1897 Jan Kasprowicz \ Gdy ta
żałobna wieść obiegła Kraków, mieszkańcy
miasta przez kilka dni tłumnie przekraczali
niskie progi domku przy ulicy Łobzowskiej,
aby po raz ostatni spojrzeć na twarz poety
i złożyć mu hołd. Jeszcze liczniejsze tłumy
uczestniczyły w jego pogrzebie, który odbył
się 6 sierpnia.
Ostatnia droga Asnyka wiodła ulicami
— Łobzowską, placem Szczepańskim, Ryn
kiem, Grodzką, na Skałkę... Przy śpiewie
Salve Regina trumna spoczęła w krypcie
zasłużonych
Tak pożegnał Kraków wielkiego obywa
tela miasta — poetę, społecznika, działacza
kulturalnego, żarliwego patriotę.
Związany z czterema miastami — Kali
szem, Warszawą, Lwowem i Krakowem,
właśnie w Krakowie Asnyk spędził aż 28 lat
swojego niezbyt długiego życia. Tutaj prze
żył krótkie chwile szczęścia rodzinnego, kie
dy po ślubie zamieszkał z młodziutką żoną
przy ulicy Łobzowskiej. Zwierzał się wtedy
w liście do ojca — „... nie chce się wy
chodzić z domu, tak dobrze, ciepło i miło”
W tym mieście przez kilka kadencji był
radnym. Tutaj rozwinął działalność dzien
nikarską jako współpracownik, a potem
naczelny redaktor „Nowej Reformy” — or
ganu Stronnictwa Demokratycznego. Tutaj
został wybitnym działaczem politycznym,
kiedy demokraci wysunęli jego kandydatu
rę w wyborach do Sejmu Krajowego
i wbrew opozycji stańczykowskiej zyskał
mandat poselski.
Asnyk, dawny uczestnik powstania
styczniowego i członek Rządu Narodowe
go, zwalczał postawę krakowskich history
ków, którzy potępiali ruchy wolnościowe
w przeszłości Polski. W jednym ze swoich
śmiałych wierszy publicystycznych napi
sał —
* „Tydzień” 1897 nr 32.
Michał R o ż e k : Panteon narodowy na Skałce.
Kraków 1897 s. 90, 91.
’ Cyt. za Maria S z y p o w s k a : Asnyk znany i nie
znany. Warszawa 1971 s. 448.
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Historyczna nasza szkoła
Swą metodę badań ścisłą.
Sprowadzoną hurtem z Niemiec,
Rozpowszechnia ponad Wisłą
I nabywszy pogląd świeży
Nowym łokciem dzieje mierzy
W pełnym świetle jej dochodzeń
Jasną gwiazdą lśni despotyzm
I wychodzi czysto na wierzch
Targowicy patriotyzm...
Gdyż Kościuszko to był wariat.
Co buntował proletariat...*
Asnyk organizował w Krakowie patrio
tyczne manifestacje, które promieniowały
na cały kraj rozdarty zaborami. Zaangażo
wał się np. w przygotowanie takich uroczys
tości jak hucznie obchodzony jubileusz
50-lecia pracy pisarskiej Kraszewskiego,
sprowadzenie do Krakowa prochów Lenar
towicza z Florencji i Mickiewicza z Paryża.
Podczas pogrzebu wielkiego wieszcza w ka
tedrze na Wawelu (4 V il 1890) Asnyk nad
jego trumną powiedział:
Po utracie naszej niepodległości, gdy zabra
kło nam dawnych królów i hetmanów, gdy znak
królewski z Orłem i Pogonią padł na dziejowym
pobojowisku, a oręż w nierównej walce nie wy
starczył do jego obrony, dla okrytego wstydem
i żałobą ludu Opatrzność zesłała nowego wodza.
Wódz ten podniósł padający sztandar pokonane
go narodu, uniósł go z zamętu przegranych walk
i pogromu i rozwinął w błękitach na takich
wyżynach, na jakich go już dosięgnąć nie mogły
żadne nieprzyjazne moce^.

Kiedy kilka lat później Rada Miejska
Krakowa postanowiła uczcić setną rocznicę
urodzin Mickiewicza ufundowaniem pom
nika wieszcza, w skład komisji w tym celu
powołanej wszedł Adam Asnyk. Uroczysto
ści odsłonięcia pomnika dnia 26 czerwca
1898 roku już poeta nie dożył. Ale to
między innymi dzięki niemu wykuty w ka
mieniu wieszcz Adam stoi po dziś w sercu
miasta, które nazywa go poufale „Ada
siem”, czyni ośrodkiem patriotycznych de
monstracji i obdarza kwiatami nie tylko
przez krakowskie kwiaciarki.
* Adam A s n y k : Wybór wierszy. Opracowała Alina
Nofer. Wrocław 1955 s. 124: Historyczna nasza szkolą.
’ Cyt. za: Maria S z y p o w s k a, jw. s. 685.

Asnyk położył również ogromne zasługi
dla rozwoju oświaty na ziemi krakowskiej.
Zorganizował Towarzystwo Szkoły Ludo
wej, któremu przez szereg lat prezesował.
Był aktywnym członkiem Towarzystwa
Oświaty Ludowej. Żarliwie zabiegał o pod
niesienie poziomu kulturalnego mieszkań
ców wsi podkrakowskich. W jednym z lis
tów do ojca donosił z radością — „... byłem
na uroczystości otwarcia czytelni ludowej
w Bieżanowie [...]. Takich czytelni otworzy
ło Towarzystwo Oświaty w okręgu krakow
skim dwadzieścia kilka” ®.
O swoim wielkim Obywatelu Kraków
nie zapomniał. M a dzisiaj Asnyk w śród
mieściu ulicę swojego imienia. Tablica pa
miątkowa na kamienicy przy ulicy Łobzow
skiej 7 przypomina, że „w domu partero
wym, który istniał w tym miejscu, żył,
tworzył i umarł [...] wielki poeta i obywa
tel”.
® Jw. s. 688.

W panteonie narodowym na Skałce As
nyk spoczywa wśród pochowanych tu naj
wybitniejszych Polaków — uczonych i ar
tystów, od Jana Długosza poczynając, na
Ludwiku Solskim kończąc.
Ogromnie bezinteresowny i skromny,
Asnyk zawsze unikał oficjalnych uroczys
tości, które by były organizowane dla pod
kreślenia jego zasług dla kraju. Kiedyś
w Uście do Elizy Orzeszkowej zwierzył się
z tego, co uważał za najważniejsze — „Dob
ry człowiek to dla mnie najwyższy tytuł na
świecie i o ten jeden tylko dobijać się
warto”
Dzisiaj, kiedy bezinteresowność, skrom
ność i dobroć nie należą do zbyt często
spotykanych zalet osobistych i naszych
cnót narodowych, warto przypominać As
nyka nie tylko rocznicowo!
MARIA ANDRES
’’ Jw. s. 735.

INFORMACJE • POGŁOSKI • DONOSY • INFORMACJE • POGŁOSKI
Czytelnictwo dzieci i młodzieży w Polsce i w Belgii
— publikacja (1992, 108 s.) Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie zawiera materiały z kolo
kwium polsko-belgijskiego, które odbyło się
w MBP w dniach 24-26 VI 1991: Claude D e r e g o w s k i — „Związki między szkołą a biblio
tekami publicznymi we Wspólnocie Francuskiej
w Belgii”, Józef Z a j ą c — „Współpraca biblio
tek publicznych ze szkolnymi w Polsce”, Maria
G a r c z y ń s k a — „Zainteresowania i wybory
lekturowe młodych ludzi w Polsce (raport z ba
dań)”, Monique F o u 11i e n — „Literatura mło
dzieżowa we Wspólnocie Francuskiej w Belgii”,
Paul D e 1c h e f — „Metody i techniki przy
sposobienia do czytania”, Maria P i e n i ą ż e k ,
Ewa M e t y c h — „Przysposobienie czytelniczo-informacyjne młodego czytelnika w Polsce”,
Bruno D e m o u 1i n — „Biblioteki dla młodzie
ży we Wspólnocie Francuskiej w Belgii. Sytuacja
prawna”, Maria P i e n i ą ż e k — „Organizacja
dostępu do lektury dzieci i młodzieży w Polsce”.
Zawsze wśród dzieci — powielona publikacja
metodyczna Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Słowackiego w Tarnowie, poświęcona Marii Ko
nopnickiej w 150-lecie urodzin, przynosi wykaz
ważniejszych opracowań oraz propozycje imprez
i zajęć z młodocianym czytelnikiem
Bariery w komunikacji literackiej i dostępie do
informacji — to temat seminarium zorganizowa

nego przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor
macji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego
(14 V). Z referatami wystąpili: prof. Radosław
C y b u l s k i — „Bariery w dostępie do piśmien
nictwa”, prof. Rosemary R u h i g d u M o n t —
„Edukacyjna, informacyjna i kulturalna rola bib
lioteki w Stanach Zjednoczonych AP”, dr Anna
M i k o ł e j k o — „Nowa Jałta w europejskim
ładzie informacyjnym”, dr Elżbieta B. Z y b e r t
— „Bariery w dostępie do literatury w środowis
kach niedostosowanych społecznie”, dr Barbara
B i a ł k o w s k a — „Dyslektycy w bibliotece,
próby przełamania barier w bibliotekach skandy
nawskich”, mgr Arma R a d z i e j o w s k a - H i 1c h e n — „Bariery między dzieckiem
a książką (na przykładzie doświadczeń francus
kich)”.
Na VI Międzynarodowe Targi Prasy i Książki
w Genewie (29 IV-3 V) ściągnęło ponad 800
wystawców z 40 krajów. W PALEXPO — mieś
cie książki — uliczkom i przejściom nadano
imiona pisarzy (m.in. Agaty Christie, Heming
waya, Joyce’a). Najwięcej zainteresowanych gro
madziło się przy stoiskach Larousse’a i Gallimarda. Prestiżową nagrodę w wysokości 50 tys. fr.
szwajcarskich „za oryginalne spojrzenie na pro
blemy nadziei oraz przyszłość współczesnego
społeczeństwa i świata” jury międzynarodowe (w
jego składzie prof. Geremek) przyznało genetyko
wi francuskiemu, Albertowi Jacquardowi.
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Krzepiący na duchu jest przykład działalności kulturalnej w niewielkim
mieście, które mimo trudności finansowych związanych z przekształceniami
w gospodarce kułtywuje inicjatywę owocującą twórczością artystyczną przedstawiciełi młodego pokołenia w całym kraju.

Żarskie konkursy dzieci i młodzieży na ekslibris
Trudno przecenić organizowanie kon
kursów o charakterze biennale, które
wciągnęły w szlachetną rywalizację na polu
twórczości artystycznej dzieci już w wieku
6 lat i młodzież do lat 19.
Pomysł zrodził się z kolekcjonerskiej
pasji Zdzisława Dąbka, kiedyś dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach.
Prowadzone ze znawstwem zbiory Haliny
i Zdzisława Dąbków sięgają ok. 10 tys.
egzemplarzy i były kilkakrotnie prezento
wane. W roku 1984 w żarskim Salonie
Wystaw Artystycznych zorganizowano ich
ekspozycję, która zapoczątkowała tworze
nie się grona kolekcjonerów tego typu
twórczości plastycznej. Zainteresowanie
udzieliło się też działaczom kultury, miej
scowemu Wydziałowi Kułtury, co umożłiwiło powołanie w MBP Galerii Ekslibrisu
mającej na celu prezentowanie najcenniej
szych polskich kolekcji. Bardzo aktywne
wówczas Żarskie Towarzystwo Kultury sta-

■
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‘A *
1990 (wyróżnienie) - Magda Gwara, l. H,
Sosnowiec

ło się siłą napędową tego ruchu animato
rów. Powstało również Polskie Towarzys
two Miłośników Eksłibrisu (zarejestrowane
dopiero w r. 1990) działające pod przewod
nictwem znanego kołekcjonera, Józefa Ta
deusza Czosnyki. Zorganizowano w Gałerii
kiłka ekspozycji ekslibrisów, każdą udoku
mentowaną specjanym katalogiem.
Właśnie podczas dyskuji wokół wystaw
powstała myśł, aby pobudzić zainteresowa
nie dzieci i młodzieży tą formą grafiki
i pozyskać dła tej idei nauczyciełi i instuktorów płastyki. Nie zwłekając długo ogło
szono I Ogółnopołski Konkurs na Ekslibris
Dzieci i Młodzieży — Żary ’86. Znaleźli się
też fundatorzy nagród. Efekty były nad
spodziewane — do Miejskiej Biblioteki
Publicznej wpłynęło z 50 płacówek 796 prac
700 autorów. Podobne rezułtaty przyniósł
następny konkurs — Żary’88. Plonem trze
ciego — Żary ’90 — było już 1088 ekslitrisów w wykonaniu 905 młodych autorów
z 73 płacówek pracujących z dziećmi i mło
dzieżą (w tym z trzech z ZSRR). Spośród
mecenasów — obok burmistrza miasta. Ku
ratorium Oświaty i Wychowania w Ziełonej
Górze oraz jego delegatury w Żarach, Wo
jewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Norwida w Zielonej Górze, placówek
instytucji kultury w Żarach — Żarskiego

Towarzystwa Kultury, Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Żarskiego Domu Kultury, Mło
dzieżowego Domu Kultury
poparcia
i wsparcia udzieliły drukarnie, przedsiębior
stwa produkcyjne, spółdzielnie, a także oso
by związane z kolekcjonerstwem ekslibrisu
— Józef T. Czosnyka, Halina i Zdzisław
Dąbkowie, Władysław Gruber.
W każdym z konkursów jury oceniało
prace w grupach wiekowych i w ramach
tych grup przyznawało nagrody oraz wy
różnienia. Urządzono też wystawy pokon
kursowe, na które oprócz nagrodzonych
i wyróżnionych zakwalifikowano wiele prac
zasługujących na szczególną uwagę. Wszys
tkie wystawy zostały udokumentowane
w starannie opracowanych katalogach, wy
danych w jednolitej szacie graficznej. Uka
zały się one w nakładzie po 500 numerowa
nych egzemplarzy w serii katalogów żar
skiej Galerii Ekslibrisu.
IV Ogólnopolski Konkurs Dzieci i Mło
dzieży na Ekslibris — Żary ’92, zorganizo
wany pod patronatem burmistrza przez
Miejską Bibliotekę Publiczną i Młodzieżo
wy Dom Kultury w Żarach, ogłoszono
w listopadzie 1991 r. Podsumowanie, wy-

1990 (III miejsce) - Tomas- Silwanowicz, l. 9.
Mirosławice Dolne

stawę oraz rozdanie nagród zaplanowano
na październik. O wynikach Czytelników
poinformujemy.
JAN TYRA

W Miejskiej Bibliotece Publicznej (Wrocławska 11, 08-200 Żary) można jeszcze nabyć
katalogi wystaw pokonkursowych — Żary ’86, '88, '90, a ponadto wystaw:
Ekslibrisy z naszej kolekcji - Halina i Zdzisław Dąbkowie, Żary 1984
Ek.sfibri.sv ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida,
Żary 1986 '
Ekslibrisy z mojej kolekcji - Józef T. Czosnyka, Żary 1986
Mój jlirt z ekslibrisem - Klemens Raczak, Żary 1987
Ulubieni twórcy - ulubione ekslibrisy - Zbigniew Oąielski, Żary 1987
Poważne i niepoważne motywy iv ekslibrisie - Halina i Zdzisław Dąbkowie, Żary 1987
Katalogi, każdy w cenie 10 tys. zł, sprzedawane są na miejscu lub wysyłane na zamówienie.

Dokształcam się
i nic z tego nie mam
Pracuję w bibliotece szkoły podstawowej na
tzw. prowincji. Ukończyłam Studium Bibliotekar
skie (roczne), kurs pedagogiczny (roczny) o kierun
ku język polski oraz kurs I stopnia specjalizacji
zawodowej. Obecnie studiuję zaocznie na 111 roku
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
.lestem rozgoryczona, bo moje przygotowanie
zostało zaliczone jako średnie pedagogiczne.
Przez pewien czas zaszeregowana byłam jak

nauczyciele z ukończonym Studium Nauczyciel
skim, ale później mi to odebrano, tłumacząc, że
ponieważ nie mam Studium dwuletniego, za
szeregowanie takie mi się nie należy. Ale wtedy,
kiedy ja uczyłam się w Studium Bibliotekarskim,
studium dwuletniego nie było, miałam jednak
zajęcia przez sześć a nie przez pięć dni w tygod
niu, i po sześć a nie po 3-4 godziny dziennie,
miałam zaliczenia pisemne z przedmiotów, w tym
z literatury (angielskiej, amerykańskiej, francus
kiej, niemieckiej, rosyjskiej i polskiej).
W ciągu 12 lat pracy dokształcam się i właś
ciwie nic z tego nic mam, ponieważ brak mi
dyplomu. A o samej pracy świadczy choćby to, że
otrzymuję nagrody, np. w br. szkolnym przy
znano mi II nagrodę w konkursie wojewódzkim
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na urządzenie i wykorzystanie biblioteki szkolnej
oraz nagrodę w dziedzinie nowatorstwa pedago
gicznego. Tym bardziej więc przykre jest dla
mnie, że moje wynagrodzenie po 12 latach pracy
w bibliotece szkolnej, początkowo w bardzo
trudnych warunkach, wynosi ok. miliona zł.
Jak tu żyć do momentu, kiedy będę mogła
„pochwalić się” dyplomem? Nie wiem też, czy to
w ogóle stanie się możliwe, gdyż jeśli szkoła nie
będzie mi zwracać pieniędzy za koszty udziału
w obowiązkowych zajęciach (delegacje), będę musiała ze studiów zrezygnować. Bardzo się tego
boję, lecz mając 4-osobową rodzinę stanę przed
problemem, co wybrać — studia, a więc i dodat
kowe wydatki, czy oszczędności ze względu na
dom. Dla jego dobra będę chyba musiała po
żegnać się z zamierzeniami. Oby jednak tak się
nie stało.
A przecież ja mam wykształcenie bibliotekar
skie i mogę w tym zawodzie z pożytkiem praco
wać. W bibliotece gminnej miałabym stanowisko
bibliotekarza, w szkolnej jestem bibliotekarzem-nauczycielem. Ja mam jednak „gołą” pensję za
znacznie wyższy obowiązkowy wymiar zajęć niż
inni nauczyciele, oni zaś otrzymują wynagrodze
nie także za godziny ponadwymiarowe. Jak zna
czne są dysproporcje w uposażeniach, doświad
czamy tego my, bibliotekarze szkolni, przy ich
odbiorze. A poczucie własnej wartości? O tym nie
będę pisać.
To wszystko nie wpływa jednak negatywnie
na efekty mojej pracy. Staram się, aby w mojej
bibliotece dzieci znalazły wszystko, czego po
trzebują, aby chętnie przychodziły na dyskusje
o książce, na wieczornice, konkursy i inne im
prezy, które dla nich przygotowuję z aktywem.
Bardzo lubię tę pracę i bywam za nią wyróż
niana.
Po co więc piszę do „Poradnika Biblioteka
rza”? Proszę mi wyjaśnić, czy rzeczywiście ważne
są przede wszystkim „papierki”, a nie efekty
pracy? Dotychczas doświadczam, że choćbym nie
wiem jak dobrze starała się pracować, to stale
mam najniższe w szkole uposażenie. Czy rzeczy

wiście, gdy przyjdę do biblioteki z dyplomem
uczelni, będę pracować lepiej? Czy więc słusznie,
biorąc pod uwagę jedynie „papierek”, zaliczono
mi wykształcenie minimalne? Czy nie ma już
żadnej szansy, aby nauczycieli — bibliotekarzy
szkolnych wynagradzać według umiejętności
i efektów pracy?
I jeszcze jedna sprawa. Ja pracuję w bibliotece
na pełnym etacie (30 godzin). Mam ponad 500
czytelników, którzy w ubiegłym roku osiągnęli
wysoką średnią wypożyczeń — 18,6. W bibliotece
zatrudniona jest jeszcze jedna osoba; ponieważ
ukończyła Studium Przedszkolne, uznano jej wy
kształcenie za równorzędne studium nauczyciel
skiemu. Pytam, jakie właściwie ma ona przygoto
wanie do tego, aby pracować w bibliotece? Ona
pracuje 2 lata, ja 12, lecz jej wynagrodzenie jest
takie samo jak moje — ma 12 godzin dydaktycz
nych i 6 w bibliotece. Nie chciałabym być zro
zumiana tak, że zazdroszczę tych godzin i wyna
grodzenia — chodzi mi o zasadę, która umoż
liwia korzystniejsze sytuowanie pracownika bez
przygotowania. Ponieważ tylko ja mam kwalifi
kacje, prowadzę jeszcze lekcje z przysposobienia
czytelniczego i informacyjnego w każdej klasie, tj.
w 19 oddziałach. Za lekcje te nic mi się nie
należy, gdyż prowadzę je w ramach pracy w bib
liotece. Nikt jednak nie pomyśli o tym, że do
takich zajęć trzeba się przygotować, opracować
konspekt, wykonać pomoce (plansze) dydaktycz
ne.
Ponadto problem nowości — książki trzeba
jeśli nie przeczytać, to przynajmniej dokładnie
przejrzeć, aby móc później młodego czytelnika
zachęcać do ich poznania. Kiedy to robię? Oczy
wiście w domu, ponieważ w pracy nie mam na to
czasu.
Przepraszam, że piszę tak chaotycznie, ale
chciałam w tym liście wyrzucić z siebie to, co
nurtuje mnie już od dłuższego czasu — świado
mość zatracania poczucia godności własnej i war
tości pracy bibliotekarza szkolnego.
Nazwisko i adres znane redakcji

Kryteria formalne przygotowania do pracy muszą być uznawane i to jest oczywiste. Czy
jednak powinny one nieodwołalnie i zawsze przesądzać o stałym niedowartościowamu kogoś,
kto tych kryteriów formalnych nie spełnia, lecz swymi działaniami, wiedzą, umiejętnościami nie
ustępuje w niczym osobom o nieco wyższym stopniu wykształcenia? To jest jedno z ważnych
pytań na dzisiejsze czasy, w których głosi się dążenie do zróżnicowania wynagrodzeń stosownie
do nakładu, sprawności i efektów pracy.
REDAKCJA
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ZAW SZE
NA TEJ STRONIE
ZNAJDZIECIE PAŃSTW O OFERTĘ
INSTYTUTU W YD AW N IC ZE G O „N A S Z A K S IĘ G A R N IA ”

W ydawnictwo „Nasza Księgarnia" — jedyny w Polsce wydawca książek
Astrid Lindgren z okazji jubileuszu tej znanej i łubianej Autorki poleca
szczególnie duży wybór jej książek:
1. „R a sm u s i w łó c z ę g a "

12 000,—

(wzruszająca opowieść o samotnym chłopcu, marzącym o prawdziwym domu rodzinnym)

2. „ M y na w y s p ie S a ltk râ k a n "

12 000,—

(niezwykle wakacje niezwykłej rodziny Mełkersonów na maleńkiej wyspie Saltkrâkan)

3. „R o n ja córka z b ó jn ik a "

12 000,-

(pełna uroku historia z życia tytułowej bohaterki)

4. „ P ip p i P o ńczoszanka"
5. ,,P ippi w c h o d z i na p o k ła d "
6. „ P ip p i na p o łu d n io w y m P a c y fik u "

66 000,— oprawa twarda
45 000,— oprawa miękka

(trzyczęściowa opowieść o niewiarygodnych przygodach najsilniejszej, najsympatyczniej
szej, najweselszej i najbogatszej dziewczynki na świecie)

7. „ N ils P aluszek"

20 000,-

(zbiór wzruszających i pełnych fantazji opowiadań)

8. ,,M io , m ój M io "
(dziesięcioletni Mio zaprasza małych Czytelników do baśniowego królestwa)

9. ,,Dzień Dziecka w B u lle rb y n "

24 500,—

(nowe przygody bohaterów znanych z „Dzieci Bullerbyn")

Wysyłka na koszt zamawiającego. Płatność — przy odbiorze książek (załiczenie
pocztowe) lub dla zamówień podpisanych przez dyrektora szkoły— przełewem
na konto podane na rachunku. Prosimy o zaznaczenie na zamówieniu formy
płatności, tytułu i ceny książki.

Nasz adres:
D ział Sprzedaży W y s y łk o w e j
IW ,,Nasza K s ię g a rn ia "
ul. S p a sow skiego 4
00-950 W arszaw a

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
Poleca:
• Julian Krzyżanowski: Tradycje literacie polszczyzny seria:
Biblioteka Filologii Polskiej.
• Stanisław Łempicki: Wiek złoty i czasy romantyzmu
w Polsce, seria: Biblioteka Filologii Polskiej.
• Józef Marzęcki: Artur Schopenhauer wobec filozofii Indii.
• Anzelm z Canterbury: Monologion. Proslogion.
• Karl R. Popper: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria
epistemologiczna.
• Izabela Jaruzelska: Własność w prawie biblijnym.
• Barbara Adamiak, Janusz Borkowski: Polskie postępowa
nie administracyjne i sądowoadministracyjne.
• Polskie prawo administracyjne.
• Augustyn Woś: Strategie rozwoju rolnictwa.
• Polskie przemiany. Transformacja rynkowa.

W y d a w n ic tw o N a u ko w e PWN Sp. z o.o.
ul. M io d o w a 10, 00-251 W A R S Z A W A
te l. (0-22) 26-22-91, fa x (0-22) 26-71-63
D ział M a rk e tin g u : te l. (0-2) 635-09-76,
fa x (0-22) 26-09-50
M agazyn: ul. S u w a k 5,
te l. (0-22) 43-38-21
Zapraszam y do naszych ,,K sięgarń P ro m o c y jn y c h "
na te re n ie całego kra ju , w k tó ry c h m ożna k u p ić
i z a m ó w ić w s z y s tk ie p u b lik a c je naszego
w y d a w n ic tw a .

