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75 LAT STOW ARZYSZENIA
Koleżanki i Koledzy!
M ija 75 lat od czasu powstania naszej organizacji. Rocznica ta
skłania nas nie do wspominków historycznych, ale do chwili refleksji
nad dniem dzisiejszym i przyszłością Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich. Historyczne losy organizacji splatały się nieustannie z losa
mi narodu. Przeżywaliśmy wzloty i zahamowania w naszej działalno
ści, chwile dobre i złe - ale jesteśmy, żyjemy, wydajemy czasopisma
i książki, upominamy się o sprawy zawodu bibliotekarskiego i byt
bibliotek. To jest nasz największy sukces w sytuacji, w której na
wszystko musimy zarobić sami. Wiemy i czujemy, że bez Waszego
codziennego wsparcia i współuczestnictwa we wspólnych przedsię
wzięciach niewiele byśmy zrobili - za co serdecznie dziękuję.
Co dalej? Jak prowadzić Stowarzyszenie, by sprostać wymaga
niom czasu, w którym żyjemy? Co i jak robić, by przeżyć w trudnych
realiach ekonomicznych, które dotykają najmocniej sfery budżetowe?
Na te i inne pytania musimy znaleźć odpowiedź w trakcie przygotowań
do kolejnego statutowego zjazdu SBP. Dziś na pewno wiemy, że
konieczne jest odformalizowanie pracy organizacji, poszukiwanie spo
sobów aktywizacji kół, komisji i zespołów, form towarzysko-zawodowych integrujących nasze środowisko oraz rozwijanie działalności
gospodarczej. Jesteśmy i chcemy pozostać organizacją ponad po
działami politycznymi, zajmującą się sprawanti zawodowymi biblio
tekarzy i pracowników informacji naukowej. Życzmy sobie wspólnie,
aby udało się nam to zrealizować.
Naszym poprzednikom składam gorące wyrazy czci i szacunku za
ich pracę dla dobra kultury narodowej.
dr Stanisław Czajka
Przewodniczący
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

SEMINARIUM INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA
i INFORMACJI NAUKOWEJ UW
Tematem ostatniego, piątego już od r. 1988, seminarium zorganizowanego
przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu W ar
szawskiego były bariery w procesie komunikacji literackiej i w dostępie do
informacji społecznej. To tem at szczególnie dziś aktualny w sytuacji polskiej
oświaty oraz zawodu nauczyciela i bibliotekarza. Stan materialno-finansowy
oświaty, niedookreślone projekty reformy systemu, kontrowersyjne wytyczne
programowe nauczania, brak systemu (a nawet koncepcji) doskonalenia nauczy
cieli, zamieranie ruchu now atorstw a w nauczaniu i wychowywaniu, rozwichrzenie
polityczne szkoły, wciągające nie tylko nauczycieli i rodziców, ale i uczniów
— wszystko to przy braku uporządkow ania kompetencyjnego na linii minister
stwo — kuratorium — dyrekcja szkoły rysuje obraz sfrustrowania środowiska
zawodowego.
IBIN UW konsekwentnie od wielu już lat przez prace badawcze i dydaktyczne
tworzy zaplecze naukowe dla środowisk zainteresowanych problem atyką funk
cjonowania bibliotek w systemie oświaty, starając się w ten sposób wpływać na
praktykę dnia codziennego. Nie mając żadnych uprawnień władczych, a widząc
krytycznie rzeczywistość szkolno-biblioteczną, pragnie utrzymywać stały kontakt
intelektualny ze środowiskiem, czemu służą właśnie coroczne spotkania.
MARCIN DRZEWIECKI

Radosław Cybulski

Bariery w dostępie do piśmiennictwa
Semiotyczna koncepcja kultury symbo
licznej pojmowana jest jako komunikowa
nie, w którym występują nabywcy komuni
katu i odbiorcy; między nimi znajdują się
instytucje i osoby pośredniczące w przebie
gu procesów komunikacyjnych. Model ko
munikacji społecznej przyjmiemy jako spo
sób analizy kontaktowania się ludzi z książ
ką, w którym będziemy eksponować prze
szkody utrudniające lub uniemożliwiające
kontakty czytelnicze.
Rozważania rozpoczniemy od analizy
sytuacji autora, który będąc twórcą dzieła
oczekuje jego realizacji wydawniczej i roz
powszechnienia w taki sposób, aby poten
cjalni czytelnicy bez większego trudu mogli
nabyć lub wypożyczyć książkę.
Przeszkody, jakie powstają w okresie
przed wydaniem książki, nie tylko wywiera
ją wpływ na samopoczucie autora i jego

losy, ale również mają znaczącą wagę spo
łeczną. W wydawnictwach podejmowane są
decyzje, co się wybiera do opublikowania.
Wydawca jest selekcjonerem płynącego
strumienia maszynopisów, musi z niego wy
bierać takie pozycje, które zyskają uznanie
wyrażone liczbą sprzedanych egzemplarzy.
Dla wielu maszynopisów nie mających
żadnych istotnych usterek merytorycznych
ani estetycznych pojawia się
bariera rynku.
Takie określenie tej przeszkody sugeruje
jej siła sprawcza, którą jest płynąca ze
znajomości rynku ocena możliwości sprze
daży wydrukowanego nakładu, oczywiście
przy cenie wynikającej z kalkułacji kosztów
produkcji.
Obszar działalności wydawców, na któ
ry składają się mechanizmy podejmowania
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decyzji, społeczna skala odrzuconych ma
szynopisów, liczba debiutów udanych
i nieudanych, wpływ decyzji wydawców na
twórczość itp., jest mało zbadany. Można
utwierdzić się w przypuszczeniu, że ten
zakres działałności wydawców stanowi swe
go rodzaju strefę milczenia. Nie prowadzi
się żadnych badań, chociaż naświetlenie
przebiegu procesu selekcji pozycji do wyda
nia mogłoby ukazać wiełe interesujących
i ważnych dla kultury problemów.
Bariera rynku towarzyszy dziejom książ
ki od wieków. Najskuteczniejszym sposo
bem jej przełamania było zawsze finanso
wanie kosztów druku przez autora, drugim
równie skutecznym, ałe trudniejszym w rea
lizacji — uzyskanie poparcia w trybie mece
natu (dziś częściej używa się określenia
sponsorowanie).
Tylko niezależność finansowa autora
może dać mu komfort publikowania dzieł.
W warunkach wolnego rynku jest to teore
tycznie osiągalne, chociaż niewiele osób
może sobie pozwolić na taki luksus.
W warunkach totalitarnej gospodarki,
ściśle kontrolowanej przez aparat pań
stwowy posiadający zazwyczaj cenzurę,
wolne, niezależne publikowanie było prak
tycznie niemożliwe lub ograniczone do wy
jątkowych przypadków. Z lekcji najnowszej
historii wiadomo, że niepodporządkowanie
się narzuconym regułom i wydanie w tzw.
drugim obiegu, choć bardzo ryzykowne,
mogło przeciwdziałać zakazom cenzuralnym. Przechodzimy tu do drugiej obok
bariery rynku bardzo silnej
bariery kontroli politycznej tekstów,
z którą spotykają się autorzy w krajach
o zorganizowanym systemie cenzurowania
tekstów.
Cenzura stanowi świadomie przez pań
stwo ustaloną barierę dla „nieprawomyślnych tekstów” — barierę polityczno-ideologiczną, moralną, estetyczną. Koszmar
cenzury w jej komunistycznej postaci, jaki
miały możność przeżyć kraje postkomunis
tyczne, spowodował poważne straty w sfe
rze umysłowego życia narodów.
Wytyczne cenzury mogły dotyczyć niepublikowania dzieł określonych autorów,
tematów, sposobu interpretacji wydarzeń

historycznych lub poglądów, wreszcie drob
nych często sformułowań budzących skoja
rzenia niepożądane z punktu widzenia in
teresów państwa.
W Polsce była to poważna bariera, któ
ra zahamowała dopływ literatury wolnego
świata, odizolowała kraj od literatury emi
gracyjnej, ogrniczyła możliwości wydawni
cze autorów skazanych przez komunistycz
nych mocodawców na śmierć cywilną lub
na znaczne ograniczenie wypowiedzi.
Bariera cenzury politycznej, precyzyjnie
rozbudowywana i doskonalona w krajach
realnego socjalizmu, nie ograniczała się wy
łącznie do interwencji w czasie procesu
edytorskiego lub podejmowania decyzji wy
dawniczych.
Sięgała również do zbiorów bibliotecz
nych tropiąc tam autorów i dzieła, które
straciły legitymację partyjnego zaufania.
Wycofywano książki z bibliotek, przekazy
wano na przemiał. Sięgano również do
domowych księgozbiorów osób podejrza
nych, konfiskowano im czasopisma nie ma
jące debitu w Polsce oraz książki z „czarnej
listy”. Podobnie ograbiano przesyłki ksią
żek z zagranicy nadchodzące do bibliotek
w ramach wymiany lub zakupu.
Bariera cenzury politycznej jest najgor
szą przeszkodą w komunikacji społecznej,
hamuje przepływ idei, utrudnia rozumienie
innych poglądów, wzmacnia antagonizmy.
Z funkcjonowaniem aparatu cenzury ja 
ko środka nacisku wiąże się problem samocenzury autorów, którzy licząc się z inter
wencjami i pragnąc zapewnić swym dziełom
bezkolizyjną drogę do wydawcy, a przez
niego do czytelników, dostosowują się do
obowiązujących reguł gry. Trudno określić,
w jakim stopniu takie postępowanie bywało
kolaboracją, a w jakim konformizmem lub
uległością wynikającą z bezradności.
Możemy z całą pewnością przyjąć, że
w komunikacji społecznej, w której przeka
zem jest tekst drukowany, w trakcie jego
formułowania działa
bariera psychiczna samokontroli autora.
Może ona dotyczyć również faktów, oce
ny osób, twierdzeń, sformułowań, wreszcie
użytych słów i zwrotów, które w ocenie
autora nie zyskają aprobaty wydawcy lub
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mogą być źle odebrane przez czytelnika.
Idąc dalej tą drogą myślenia dochodzimy
do punktu krytycznego w ocenie niezależ
ności twórcy w wypowiadaniu swoich po
glądów, wyrażania ich prawdziwie z pełnym
wewnętrznym przekonaniem, bez żadnych
ustępstw na rzecz faktycznych i domniemy
wanych opozycjonistów.
Problematyka udziału i obecności in
nych osób i sił w tworzeniu dzieła należy do
psychologii twórczości, wobec czego powin
niśmy zrezygnować z kontynuacji tego te
matu, odnotowując jedynie fakt istnienia
takiej bariery.
Przejdziemy teraz do następnego etapu
procesu komunikacji społecznej — do ksią
żek, które opuściły prasy drukarskie i znaj
dują się w obiegu handlowym jako nowości
wydawnicze lub też są przechowywane
w zbiorach bibliotecznych i stoją tam do
dyspozycji czytelników.
Na ten problem możemy spojrzeć przede
wszystkim w skali globalnej. Światowe uniwersum książek stanowią wszystkie wydane
w różnych językach dzieła — zawiera ono
dorobek intelektualny ludzkości, który po
winien być otwarty dla wszystkich zaintere
sowanych.
Potencjalnie społeczna kultura zawarta
w dziełach wydanych i dostępnych w biblio
tekach i księgarniach charakteryzuje się
dystansem przestrzennym i czasowym po
między nadawcą i odbiorcą, a komunikacja
występuje na zasadzie interakcji opóźnio
nej.
Liczne przeszkody
uniemożliwiają swobodny przepływ dzieł
oraz ich odbiór czytełniczy.
Podstawowa grupa przeszkód dotyczy
w s p ó l n o ś c i k o d u , to znaczy zrozu
mienia przez odbiorcę kodu zastosowanego
przez autora w zapisie tekstu. Po pierwsze
jest to sprawa znajomości języka.
Istnieją różne stopnie tej przeszkody;
analfabetyzm jest jeszcze współcześnie dużą
przeszkodą upowszechnienia czytelnictwa
w krajach o znacznym odsetku nie umieją
cych czytać. Najliczniej występuje w Azji
i Afryce.

W Europie, w tym w Polsce, analfabe
tyzm może kryć się w formie tzw. wtórnego
analfabetyzmu, który jest trudny do uchwy
cenia statystycznego, ponieważ na te niedo
magania kulturowe zapadają ludzie, którzy
przeszli jakiś stopień nauczania szkolnego.
Ponadto analizując czytelnictwo książek
stwierdza się, że część osób dorosłych, które
umieją czytać i pisać, wykorzystuje swoje
możliwości tylko do czytania gazet i czaso
pism rozrywkowych. Badania czytelnictwa
wskazują, że jest to zjawisko występujące
powszechnie we wszystkich krajach.
Kolejnym stopniem utrudnień języko
wych jest z n a c z e n i e p o j ę ć , z w r o 
t ó w , o k r e ś l e ń , t e r m i n ó w . „Trud
na książka” — najeżona niezrozumiałymi
słowami nie może liczyć na szerszy odbiór
czytelniczy. Wyraźnie dostrzegalna jest gra
nica między „książką dla wszystkich”
a „książką dla specjalistów”.
Wkroczyliśmy na obszar popularyzacji
nauki, na którym, w związku z zadaniem
przełamania bariery trudności tekstu, poja
wia się wiele problemów dotyczących per
cepcji. Pogląd na tę sprawę zawiera się
w bardzo szerokim wachlarzu zróżnicowa
nych stanowisk — od aprobowania przy
stępnych i zrozumiałych tekstów, jako spo
sobu usuwania barier między nauką i po
znaniem jej postępów przez szerokie kręgi
niespecjalistów, aż do bardzo krytycznego
poglądu na popularyzację jako niebezpiecz
ne społecznie uproszczenie i wulgaryzację
naukowych twierdzeń i wyników badań.
Obraz rzeczywistości przyswojony dzię
ki łatwym tekstom, sformułowanym w po
tocznym języku, przeważnie jest fałszywy
przez duże uproszczenia, a ludzie budujący
erudycję na lekturze taniej popularyzacji
stają się często nieznośni w środowisku
przez swoją pewność — „Ja to wiem dosko
nale, czytałem” itp. Występowanie w roli
eksperta po przeczytaniu jednej książki po
pularnej budzi zrozumiałe wątpliwości.
Dziedziną, w której postawy „doskonałych
znawców” występują często i są uciążliwe,
jest medycyna. Są więc sytuacje, kiedy ba
riera spełnia określone, pozytywne funkcje
społeczne.
Nie tylko język dzieła może stanowić
barierę — również forma edytorska.
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a szczególnie krój i wielkość pisma drukar
skiego bywa czynnikiem zniechęcającym
lub wręcz uniemożliwiającym odczytanie
tekstu. Osoby starsze i z wadami wzroku
nie mogą korzystać z książek złożonych
petitem. Trudności wzrastają, kiedy krój
pisma, zła farba drukarska i wyszarzała lub
przybrudzona faktura papieru nie dają kon
trastu niezbędnego dla czytelności pisma.
C z y t e l n o ś ć p i s m a wpływa na le
psze zrozumienie tekstu, na szybkość czytania
i zapamiętywania oraz na zmniejszenie wysił
ku. Te walory czytelnego pisma docenili wy
dawcy dawnych modlitewników dla ludu
oraz książek dla dzieci. W drugiej połowie
XX w. doceniło to wydawnictwo angielskie
Ulverscroft Large Print publikując książki
drukowane dużą czcionką. W ten sposób
bariera czytelności pisma została przełamana,
okazało się, że krąg zainteresowanych tego
rodzaju edycjami jest bardzo duży i nie
ogranicza się do osób słabo widzących. Chęt
nie korzystają z nich czytelnicy, dla których
zwiększenie czytelności wiąże się z korzyst
nym zmniejszeniem wysiłku i zmęczenia.
Język i graficzna postać tekstu mogą
stanowić bardzo istotną barierę uniemoż
liwiającą nawiązanie kontaktu z książką
przez pewne grupy potencjalnych czytel
ników; znacznie rzadziej, ale często równie
skutecznie może zniechęcać czytelnika niestaranność edytorska i złe wykonanie tech
niczne urągające poczuciu estetyki. Wybór
lektury w mniejszym stopniu jest uzależ
niony od wrażeń estetycznych, ale w przy
padku nabywania książek np. na prezenty
ma również duże znaczenie.
Bariera ekonomiczna ograniczała od
wieków zasięg rozpowszechniania książek;
w dwudziestym wieku dzięki wynalazkom
technicznym usprawniającym wydatnie
procesy produkcyjne można drukować
książki szybko i po znacznie niższym jedno
stkowym koszcie własnym wytwarzania.

Książka ukazująca się w wysokich na
kładach, rozpowszechniana przez księgar
nie oraz bardzo liczne punkty sprzedaży
w miejscach, gdzie ludzie nabywają artyku
ły powszechnego użytku, dokonały przeło
mu w sprzedaży książki, która z dobra
elitarnego stała się szeroko dostępnym do
brem powszechnym.

Dotyczy to tylko części produkcji
wydawniczej, którą dziś w różnych zesta
wieniach statystycznych w krajach anglo
saskich dzieli się na książki w twar
dych oprawach i w okładkach broszuro
wych lub na książkę tradycyjną i książkę
kieszonkową.
W RFN w r. 1989 wydano prawie 66 tys.
tytułów książek, w tym blisko 11 tys. tytu
łów książek kieszonkowych, co stanowi
16,5% ogólnej liczby tytułów. W podobnej
skali partycypują książki kieszonkowe
w produkcji innych krajów zachodnich.
W USA, gdzie dzieli się książki na wyda
ne w twardej oprawie i w miękkiej okładce
stosunek liczby egzemplarzy wydanych w r.
1985 wynosił 41:59 na korzyść miękkich
okładek, ale w wartości sprzedaży przesu
wał się zdecydowanie na korzyść opraw
twardych — 63:37. Jednak 37% wartości
sprzedanych książek stanowi ważną pozycję
w handlowych bilansach wydawców, nato
miast 59% egzemplarzy docierających do
czytelników świadczy o zasięgu oddziały
wania tej formy wydawniczej, której nie
którzy socjologowie rokują dalsze umoc
nienie na rynku książki.
Robert Escarpit uważa, że w drugiej
połowie łat 50. naszego wieku rozpoczęła
się nowa era w dziejach książki po erze
książki rękopiśmiennej i erze książki druko
wanej. Trzecia era odmieniła pozycję
książki w świecie. Książka przestała być
dobrem wyróżniającym zamożne grupy
społeczne, stała się dobrem powszechnie
dostępnym.
W skali globalnej kultury masowej prze
łamanie bariery ekonomicznej dzięki tanim
książkom kieszonkowym wywarło zasadni
czy wpływ na ich udostępnienie, jednak nie
zlikwidowało bariery ekonomicznej całko
wicie. Znaczna część produkcji wydawniczej
ukazuje się w tradycyjnych edycjach, któ
rych ceny rosną w tempie przekraczającym
znacznie wskaźnik inflacji w krajach za
chodnich. W połowie lat osiemdziesiątych
w USA większość bibliotek naukowych
ograniczyła zakup i prenumeratę czaso
pism, ponieważ fundusze nie wystarczały na
realizację zamówień. Bariera ekonomiczna
wyznacza ramy polityki gromadzenia w bi
bliotekach, ona również ogranicza zakupy
do księgozbiorów domowych.
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Przeszkodą na drodze książek do ich
potencjalnych czytelników jest również
niesprawność aparatu rozpowszechniającego.
Niedostatki w dystrybucji książki wiążą się
z czynnikami ekonomicznymi i technicz
no-organizacyjnymi. Zwrócę uwagę na parę
ważniejszych problemów.
Od początków handlu księgarskiego
obawa księgarzy przed trudnością sprzeda
nia zamówionych u wydawcy pozycji stano
wiła przeszkodę dla książek nie rokujących
nadziei na szybką sprzedaż. Księgarnie za
wsze miały ograniczone możliwości finan
sowania zapasów towarowych i dlatego
dawały pierwszeństwo pozycjom, na które
oczekują nabywcy. Na skutek preferencji
dla książek dobrze sprzedających się księga
rnie ograniczają zakup wątpliwych pod tym
względem pozycji, tworząc dla dużej części
produkcji wydawniczej barierę. Może ona
być przełamana przez sprawne działanie
specjalistycznych księgarń doskonale znają
cych potrzeby swoich odbiorców.
Dalsze rozwijanie tego wątku prowadzi
do zwrócenia uwagi na
znaczenie systemów informacyjnych,
w tym bibliografii księgarskiej, oraz działal
ności reklamowej wydawców i księgarzy.
Poprzestaniemy na ogólnym stwierdzeniu,
że czytelna dla odbiorców specjalizacja pla
cówek księgarskich oraz sprawnie działają
ca informacja o nowościach są w stanie
przeciwdziałać wielu trudnościom na dro
dze książki do czytelnika.
Obserwacja rynku księgarskiego oraz
badania czytelnictwa ludności mieszkającej
na wsi wskazują, że dostęp do książek tej
części społeczeństwa jest utrudniony w po
równaniu z warunkami, jakie zapewniają
aglomeracje miejskie wyposażone w księ
garnie i biblioteki. Mamy tu do czynienia
z barierą, którą tworzy
dystans przestrzenny między instytucjami
książki a potencjalnymi czytelnikami.
Skorzystanie z ich usług wymaga pokona
nia odległości, i to w czasie kiedy są dostęp
ne użytkownikom.

Z doświadczeń „Domu Książki” wynika,
że pawilony księgarskie zakładane w ma
łych miejscowościach i wsiach przyczyniły
się do ożywienia zainteresowania książką.
Nie zawsze mogły one zarobić na swoje
utrzymanie i często były deficytowe, co
wcale nie oznacza, że były zbyteczne. Stano
wiły zapewne przełom w infrastrukturze
usług osiągalnych w małych skupiskach
ludności.
Inną formą zaspokajania potrzeb czytel
niczych na wsi jest wysyłkowa sprzedaż
książek czy to na oferty przesyłane pocztą,
czy też propozycje klubów czytelników, sta
nowiące wyżej zorganizowaną formę sprze
daży książek. W ten sposób omija się barie
rę dystansu przestrzennego, ale wiąże się to
z wieloma różnymi niedogodnościami. Ko
respondencyjny kontakt z księgarnią po
zbawia czytelnika bezpośredniego zetknię
cia z książkami, co zazwyczaj daje radość
odkrywania książek, których „istnienia się
nie podejrzewało, a które, jak się okazuje,
są dla nas niezwykle ważne”. Zwrócił na to
uwagę Umberto Eco w odczycie O biblio
tece (Ossolineum 1990, s. 20).
Przywołanie tego pisarza zafascynowa
nego biblioteką jako wielką przygodą in
telektualną skierowuje nasze rozważania do
półek bibliotecznych, które bywają przy
stępne i spolegliwe dla czytelnika lub gro
dzone ścianami i formalnymi regulaminami,
określającymi sposób postępowania po
chłaniający czas i pozbawiający tej wielkiej
satysfakcji stawania bezpośrednio twarzą
w twarz przed zbiorem książek.
Formalne i fizyczne bariery,
jakie tworzą bibliotekarze
w trosce o całość zbiorów, budzą niekiedy
przekonanie, że wszystko urządzone jest
tak, aby zniechęcić czytelnika. Ta bariera
jest szczególnie dotkliwa, ponieważ reduku
je komfort pracy intelektualnej — nie
sprzyjają jej reguły dyscypliny, a ogranicze
nia, jakie niosą, chociaż dotyczą sposobu
postępowania, odbijają się ujemnie również
na pracy intelektualnej.
W wielu bibliotekach w krajach roz
winiętych stwarza się optymalne warunki
dostępu do księgozbiorów. Przede wszys
tkim czytelnik sam wybiera sobie książki
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i czasopisma oraz miejsce do czytania. Bib
lioteki uczelniane są dostępne do późnych
godzin nocnych, a w niektórych bibliote
kach można ze zbiorów korzystać całą
dobę. Jest to godne naśladowania uszano
wanie przyzwyczajeń i preferencji czytel
nika, jeśli może on wybierać porę dnia,
w której pracuje najbardziej wydajnie. Spo
soby przełamywania barier w dostępie do
książek zgromadzonych w zbiorach biblio
tecznych inspirowane są troską o dobre
poczucie czytelnika, o komfort usług; wiąże
się to ze zmianą środka ciężkości systemu
bibliotecznego — w nowoczesnym ujęciu
zajmuje go czytelnik.
Najsilniejsze i najtrudniejsze
do pokonania bariery
są umocowane w świadomości potencjal
nego czytelnika, wynikają ze skali wartości,
zahamowania i inercji intelektualnej oraz
wielu innych stanów psychicznych okreś
lających styl życia i zachowania.
Okazuje się, że styl życia jest wyborem
dokonanym pod wpływem środowiska
i cech psychicznofizycznych jednostki. Wra
cając do przedstawionych na początku pro
blemów znajomości języka w sensie rozu
mienia słów i pojęć — głównego składnika
tak zwanych kompetencji czytelniczych
— obserwujemy, że ludzie na tym samym
poziomie wykształcenia mogą mieć różny
stosunek do czytania książek i według róż
nych kryteriów dobierać lub odrzucać pro
ponowane lektury.
Badający czytelnictwo poszukują moty
wów i uwarunkowań, które formują po
stawy czytelnicze. Mimo licznych prób po
znania tego obszaru rzeczywistości życia
książek w kontaktach z czytelnikami obraz
nie jest jednoznaczny i nie będziemy próbo
wali analizować przyczyn tego stanu rzeczy.
Wydaje się, że stosunek ludzi do książek,
układający się w sferze ograniczonej punk
tami określającymi stan „oswojenia się”
i „obcości”, zależy w dużej mierze od naby
tych w dzieciństwie przyzwyczajeń i ocen
przydatności książek do różnych celów ży
ciowych, w tym odpoczynku i rozrywki.
Badania wykazują wpływ domu rodzinne
go, z którego można wynieść obojętność
i niechęć do czytania lub przywiązanie do

książek jako źródła głębokich przeżyć es
tetycznych oraz poznania świata, ludzi i sie
bie.
Wyniki badań rynku księgarskiego
w RFN w latach sześćdziesiątych zwróciły
uwagę na zjawisko, które zostało określone
jako strach przekroczenia progu księgarni
(Schwellenangst). Ludzie mniej wyrobieni
kulturalnie, o niższym poziomie wykształ
cenia, obawiają się sprawdzianu egzamina
cyjnego, jaki może nastąpić w wyniku zapy
tania księgarza o książkę. Może on dla
uściślenia postawić szereg pytań dotyczą
cych autora, tytułu, wydawcy, narażając na
kompromitujące ujawrńenie nieznajomości
tych ważnych informacji. Będzie to sytuacja
podobna do egzaminu i tego właśnie oba
wiają się ludzie odczuwający strach przed
przekroczeniem bariery, jaką dla nich sta
nowi próg księgarni.
Z tej obserwacji wyciągnięto jednak
wnioski praktyczne — wykładanie książek
na stolikach przed lokalem księgarni oraz
wprowadzenie publikacji w wyselekcjono
wanym wyborze do sklepów innych branż
i supermarketów.
Przegląd barier w komunikacji między
autorem i czytelnikiem pozwolił nam ocenić
złożoność tego problemu. Rozróżniliśmy
dwa obszary występowania barier: pierwszy
związany z procesem twórczym i wydaw
niczym, na którym decyduje się ostateczny
kształt dzieła, drugi — związany z dostęp
nością do wydanych egzemplarzy książek.
Typologię barier można zbudować
w czterech grupach, dzieląc bariery na:
1) intelektualne, 2) ekonomiczne, 3) poli
tyczno-prawne, 4) techniczno-organizacyjne
systemu książki. W zależności od konkret
nych uwarunkowań bariery mogą uniemoż
liwiać kontakt, mogą w różnym stopniu
utrudniać lub też ograniczyć satysfakcję
z oczekiwanego komfortu, co może być
powodem zniechęcenia i prowadzić do zbu
dowania trwałej bariery.
Na zakończenie odpowiedzmy na pyta
nie, jakie znaczenie może mieć analizowanie
barier utrudrńających komunikację społecz
ną przy pomocy książek. Najważniejsze, że
uzyskuje się narzędzie analizy skuteczności
działań instytucji książki.
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Ma więc badanie barier
znaczenie pragmatyczne.
Ten aspekt zarysowuje się tym wyraź
niej, kiedy uświadamiamy sobie, że cechą
współczesnego krajobrazu kultury jest ry
walizacja różnych form przekazu. Nie spo
sób nie dostrzec zagrożeń dla książki, jakie
niesie ze sobą dynamiczny rozwój technik
wzbogacający i doskonalący audiowizualne
środki przekazu. Usuwanie lub łagodzenie
barier na drodze książki do czytelnika uma
cnia pozycję książki.
W życiu książki podejście pragmatyczne
i teoretyczne przeplata się ze sobą we wzaje
mnych zależnościach. Badanie barier w do
stępie do piśmiennictwa stanowi więc istot
ne z punktu widzenia metodologicznego

narzędzie poznania procesów funkcjonowa
nia książek w społeczeństwie, rozwijania
i wzbogacania nauki o książce.
Ukazując bariery w komunikacji spo
łecznej za pomocą książek nie braliśmy pod
uwagę szczególnych sytuacji, kiedy tekst
dzieła jest przekazywany za pomocą innych
nośników niż druk. Używamy nawet okreś
lenia „książka mówiona”. Podobnie można
rozważać znaczenie filmowych adaptacji
dzieł literackich i również wersje komik
sowe powieści. Wszystkie te formy są spo
sobem przełamywania pewnych barier
w odbiorze treści zawartych w utworach
piśmienniczych. Nie uwzględniliśmy tego
obszaru komunikacji literackiej zgodnie
z przyjętym założeniem określającym jako
pole analizy relacje książka—czytelnik.

Rosemary R. Du M ont

Biblioteki szkolne i publiczne
w systemie kultury i oświaty USA
W lipcu 1991 roku Biały Dom zorgani
zował konferencję na temat działalności
bibliotecznej. W czasie jej trwania poruszo
no szereg tematów, które dotyczyły także
roli biblioteki i informacji naukowej w od
niesieniu do dzieci i młodzieży.
Szczególną uwagę zwrócono na:
— konieczność zapewnienia dostępu do
informacji dla tej grupy użytkowników, al
bowiem jest to niezbędne dla rozwoju moż
liwości ludzkich, postępu cywilizacyjnego
i samorządności obywateli;
— przeobrażenia społeczne, demogra
ficzne i ekonomiczne minionej dekady, któ
re zintensyfikowały skalę przemian i wyma
gają, by ludzie w różnym wieku, reprezen
tujący różne zawody i grupy społeczne,
podtrzymywali i doskonalili znajomość pi
sania i czytania, a także by uzupełniali
wiedzę w ramach kształcenia ustawicznego;
— dokonujący się rozwój techniki, któ
ry oferuje bezprecedensowe możliwości
w procesie kształcenia i nauczania, a także
w pracy bibliotecznej i dostępie do infor
macji;
— przyszłość społeczeństwa, która zale
ży od rozwoju możliwości uczenia się

tkwiących w dzieciach i młodzieży, a od
noszących się zwłaszcza do spraw literac
kich, czytania, badania i umiejętności wy
szukiwania informacji.
Dostęp do informacji i myśli ludzkich
może być potężnym katalizatorem w do
starczaniu nadziei, motywacji dla dzieci
i młodzieży. Bibliotekarze szkolni, jeśli są
odpowiednio przygotowani do pracy i mają
rozległą wiedzę, mogą być także takim
katalizatorem w życiu młodych ludzi.
Biblioteki szkolne i publiczne oferują
uzupełniające i wzajemnie wpierające się
programy przeznaczone dla dzieci i mło
dzieży. Biblioteka szkolna, która odgrywa
ważną rolę w zorganizowanym kształceniu,
także wychodzi naprzeciw osobistym, re
kreacyjnym i nieformalnym potrzebom
uczniów w zakresie rozwijania zaintereso
wań.
Biblioteka publiczna zaopatruje ich
w źródła i pełni usługi służące indywidual
nej informacji i rekreacji. Gdy oba rodzaje
bibliotek działają wspólnie, mogą zapewnić
młodym czytelnikom bogactwo informacji
i stać się źródłem zadowolenia.
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Gdy myślimy zwłaszcza o bibliotekach
szkolnych, zdajemy sobie sprawę, że ich
głównym zadaniem jest zapewnienie
uczniom szerokiego dostępu do informacji
i umożliwienie pełniejszego ich wykorzys
tania.
Nauczyciel, dyrektor szkoły i bibliote
karz szkolny muszą zatem tworzyć zespół
i wspólnie planować oraz realizować pro
gram działania, który najlepiej odpowiada
potrzebom kształcenia. W tej zespołowej
działalności na pierwszym planie powinno
być uwzględnione założenie, że należy za
pewnić uczniom intelektualny i fizyczny
dostęp do wszelkiego rodzaju dokumentów.
Wiele zadań decydujących o roli i zna
czeniu bibliotek spoczywa na bibliotekarzu
szkolnym. Musi on:
— zachęcać uczniów do samodzielnego
wyszukiwania, selekcjonowania, analizowa
nia i syntezowania oraz oceny uzyskanych
informacji;
— dostosowywać działalność biblio
teczną do zmieniającego się otoczenia;
— oceniać i włączać do działalności bib
liotecznej nowe techniki;
— umieć łączyć zbiory w szkole z in
nymi zbiorami, poza swoją jednostkową
biblioteką. Oznacza to zapewnienie czytel
nikom informacji o zbiorach innych pla
cówek, widzenie własnej biblioteki i jej
zbiorów na tle innych bibliotek.
Konieczne jest spojrzenie na biblioteki
szkolne jako na laboratoria informacyjne
wyposażające uczniów w wiedzę teoretycz
ną i praktyczną, które będą stanowiły pod
stawę do permanentnego współdziałania
użytkowników z różnorodnymi placówka
mi informacyjnymi.
Bibliotekarz szkolny jest pośrednikiem
informacji, który nie tylko zajmuje się or
ganizowaniem materiałów bibliotecznych,
zapewnieniem personelu i wyposażenia, ale
także, jako członek zespołu kształcącego,
jest odpowiedzialny za planowanie i wpro
wadzanie — wspólnie z nauczycielami i po
zostałym personelem szkoły — nowych me
tod kształcenia.
Idealna byłaby sytuacja, gdyby:
bibliotekarz szkolny w charakterze specjalis
ty od informacji zapewniał:

— swobodny dostęp do biblioteki,
— organizację zbiorów zgodnie z wy
maganiami, potrzebami i oczekiwaniami
programu kształcenia,
— pomoc w lokalizacji informacji oraz
rozwijanie umiejętności w wyborze i dosko
naleniu strategii wyszukiwania,
— pomoc użytkownikom w dokonywa
niu wyboru właściwych źródeł informacji,
— tworzenie polityki sprzyjającej wyko
rzystywaniu źródeł,
— organizowanie systemów, sposobów
sprawnego dostępu do źródeł;
bibliotekarz szkolny w charakterze nauczy
ciela zapewniał:
— kształcenie uczniów w zakresie prak
tycznych umiejętności, wiedzy i postaw do
tyczących dostępu do informacji oraz jej
wykorzystywania i komunikacji,
— doskonalenie nauczycieli w zakresie
selekcji, oceny i produkcji materiałów bib
liotecznych,
— kształcenie rodziców jako użytkow
ników informacji i przyuczenie ich do
współuczestnictwa w procesie kształtowa
nia czytelnictwa ich dzieci;
bibliotekarz szkolny w charakterze szkol
nego konsultanta:
— miał kwalifikacje w zakresie selekcji,
oceny i wykorzystania zasobów bibliotecz
nych, umiał ocenić przydatność pojawiają
cych się nowych technik, mógł uczestniczyć
w procesie rozwoju programu,
— współpracował
z
nauczycielami
przedmiotów realizowanych w szkole,
— określał potencjalny wpływ pojawia
jących się nowych technik na program
kształcenia w szkole.
Aby bibliotekarz szkolny mógł działać
efektywnie, powinien mieć właściwą pozycję
w zespole nauczającym; kieruje on zespo
łem pracowników, musi zatem cechować
się umiejętnością planowania, która wyraża
się w:
— określeniu celów biblioteki szkolnej,
— wprowadzaniu sposobów ich realiza
cji,
— ocenie efektywności tych planów
i określaniu zdolności biblioteki do ich
realizacji.
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Zarządzanie biblioteką szkolną obejmu
je również planowanie budżetu na personel,
zbiory i wyposażenie, organizowanie pracy
i kierowanie nią zgodnie z wytyczonym
programem oraz działalność marketingową
i promocyjną.
Sukces każdego programu biblioteki
szkolnej zależy od jakości i liczebności jej
personelu. W bibliotekach szkolnych za
trudniani są pracownicy biblioteczni o róż
norodnych kwalihkacjach, które decydują
o rodzaju przydzielanych obowiązków.
Bibliotekarz szkolny jako kierownik bi
blioteki jest profesjonalistą w tym zakresie
oraz członkiem personelu nauczającego.
W warunkach amerykańskich oznacza to,
że musi on mieć ukończone studia bibliotekoznawcze w uczelni, której program uzy
skał akredytację American Library Associa
tion.
Personelem wspierającym biblioteki
szkolne są pracownicy techniczni i urzęd
nicy. Ich podstawową funkcją jest wspoma
ganie profesjonalistów, by mogił jak najbar
dziej efektywnie pracować z Kadrą naucza
jącą i uczniami.
Nie można tu pomiń -c spraw dotyczą
cych zbiorów bibliotek szkolnych. Zmiany
dokonujące się dzięki postępowi techniki
umożhwiają upowszechnianie różnorod
nych rodzajów dokumentów. Zbiory szkol
ne obejmują zarówno materiały drukowa
ne, jak i audiowizualne. Uczniowie mają
także zapewniony dostęp do zasobów bibliotecznych znajdujących się poza szkołą.
Proces kształtowania i uzupełniania
zbiorów biblioteki szkolnej wymaga part
nerstwa, współdziałania nauczycieli przed
miotów oraz administratorów z biblioteka

rzem. Działalność w zakresie uzupełniania
księgozbiorów obejmuje:
■— opracowanie szczegółowej polityki
gromadzenia,
— analizę potrzeb szkoły i środowiska,
w którym ona działa,
— określenie zasad selekcji oraz doboru
materiałów bibliotecznych.
Proces ten wymaga także umiejętności
właściwego organizowania zbiorów w czy
telniach i magazynach, zapewniającego łat
wy i dogodny do nich dostęp.
Na zakończenie trochę danych statysty
cznych dotyczących bibliotek szkolnych
w USA. Zgodnie z badaniami przeprowa
dzonymi w roku 1987 przez US Depart
ment of Education 73 352 szkoły (tj. 93%
szkół państwowych) posiadały biblioteki l i 
brary media center).
Średnia wielkość zbiorów w bibliotece
szkoły podstawowej w r. 1985 kształtowała
się następująco:
— wol. książek
15 009
— filmów
1 741
— tytułów płyt i kaset
1 212
— tytułów taśm wideo
62
— tytułów czasopism
49
— tytułów programów
komputerowych
129
Niestety zbiory bibliotek szkolnych nie
powiększają się tak szybko, jak szybko
rosną koszty materiałów bibliotecznych.
W roku 1985 wydano średnio na zbiory
w jednej bibliotece szkolnej $ 4743, podczas
gdy w r. 1978 — $ 6384, a w 1974 — $ 7667.
W tym czasie ceny tych materiałów wzrosły
o prawie 95% w stosunku do cen z r. 1974.
Tłumaczyła BARBARA ZYBERT

Elżbieta Barbara Zybert

Bariery w dostępie do książki i biblioteki
w środowisku niedostosowanych społecznie
Przedstawione niżej przyczyny utrudnia
jące i warunkujące kontakt z książką i bib
lioteką określone zostały na podstawie
badań przeprowadzonych w Młodzieżo
wym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
(MOSW) w Warszawie, w którym przeby
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wają dziewczęta do 18 roku życia, objęte
obowiązkiem ukończenia szkoły podstawo
wej. Nie należy jednak wniosków płynących
z tych badań ograniczać jedynie do tej
grupy osób i tego zakładu. W wielu przy
padkach mają one charakter uniwersalny
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i wyróżnione tu przeszkody można dostrzec,
niemal w każdym środowisku.
Egzemplifikacja trudności w kontakcie
z książką i biblioteką była jednym z efektów
prac zainiqowanych w roku 1990 przez
zespół pracowników Wyższej Szkoły Peda
gogiki Specjalnej oraz Instytutu Biblioteko
znawstwa i Informacji Naukowej UW. D o
tyczyły one biblio terapii jako metody peda
gogiki speqalnej i były prowadzone w war
szawskich ośrodkach kształcenia specjal
nego.
Pierwszy etap badań zakończony w ro
ku ubiegłym przedstawił nam organizację
bibliotek i czytelnictwa w tych ośrodkach,
ukazał bariery w dostępie do literatury
i zwrócił uwagę na potencjalne możliwości
i ograniczenia w stosowaniu biblioterapii
oraz na formy pracy ze specjalnymi katego
riami czytelników.
W wyniku tych badań, a także dzięki
analizie dokumentów i różnorodnych form
ekspresji uzyskanych z MOSW można by
wyróżnić kilka barier ograniczających kon
takt z książką i biblioteką;
•
—
—
—

środowiskowe
rodzinne
szkolne
rówieśnicze

• psychologiczne
— atmosfera pracy
• intelektualne
— brak umiejętności czytania i pisania,
ograniczone formy wypowiedzi słownej,
— obniżenie ogólnego poziomu inteligenqi,
— nieświadomość istnienia ciekawych
książek.
Bariery środowiskowe
Badania wykazały, że najbliższe środo
wisko, w jakim rozwijały się oraz funk
cjonowały dziewczęta, było środowiskiem
dostarczającym wadliwych i niepożądanych
z punktu widzenia społeczeństwa wzorów
zachowania i zarazem nie dostarczającym
bodźców, które by stymulowały je do po
dejmowania działań samorealizacyjnych
i społecznych.

Środowisko rodzinne
Rodziny tych nieletnich, wykolejonych
społecznie dziewcząt z reguły nie zaspokaja
ły wszystkich ich potrzeb, stwarzając tym
samym wadliwą atmosferę wychowania,
sprzyjającą nieprzystosowaniu społeczne
mu.
Z analiz wynika, że dziewczęta te wywo
dziły się w większości z rodzin rozbitych lub
zrekonstruowanych (ojczym, macocha).
W rodzinach tych panowała niekorzystna
atmosfera życia rodzinnego, w tym także
negatywny stosunek uczuciowy rodziców,
szczególnie matki do córki, budzący w niej
poczucie zbędności, braku bezpieczeństwa,
braku miłości, co w następstwie prowadziło
do utraty więzi uczuciowej z rodziną, nie
chęci do przebywania w domu i próby
zaspokajania potrzeb psychofizycznych po
za domem, często w przestępczych grupach
rówieśniczych. Nie zawsze też identyfikacja
dziecka z rodzicami, oparta na więzi z nimi,
była wychowawczo korzystna. Zaobserwo
waliśmy niedostateczny stan opieki i kon
troli nad dziewczętami i pozostające z tym
w ścisłym związku metody wychowawcze
stosowane przez rodziców, często rażąco
niewłaściwe. Wśród aspektów środowiska
rodzinnego, które wywierało silny wpływ na
wykolejenie społeczne dziewcząt, wymienić
trzeba wykolejenie społeczne samych rodzi
ców, przejawiające się zwłaszcza w postaci
alkoholizmu, przestępczości i prostytucji.
Rodziny tych dziewcząt żyły w złych
warunkach materialnych i mieszkaniowych,
co wynikało najczęściej z ograniczonych
możliwości zawodowych rodziców, z ich
z reguły niskiego wykształcenia i przygoto
wania zawodowego. Złej sytuacji material
nej towarzyszyły na ogół ograniczone zain
teresowania kulturalne, prymitywizm po
trzeb i stylu życia. Trudności finansowe
powodowały, że nie kupowano książek,
a czasopisma i gazety pojawiały się spora
dycznie.
Środowisko rodzinne, z którego wywo
dziły się badane dziewczęta, było zanied
bane kulturalnie, pozbawione nawyków
i potrzeb czytelniczych. Nie było w nim nie
tylko księgozbiorów domowych; nie było
rodzinnych tradycji czytania książek, w tym
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także czytania książek dzieciom przez ro
dziców czy przez starsze rodzeństwo. Na
pytanie o ulubione książki z dzieciństwa
dziewczęta nie umiały wymienić ani tytu
łów, ani autorów. W ciągu kilkunastu łat
życia samodzielnie przeczytały zaledwie kil
ka książek, nie zawsze pisanych z myślą
o młodym czytelniku. Przykładem może
być 14-letnia dziewczynka, która przed
skierowaniem do zakładu (miała wówczas
12 łat) samodzielnie przeczytała jedną
książkę, zasugerowaną jej przez matkę kios
karkę — Pamiętniki Fanny Hill. Jak podała
dziewczynka, była to jedyna książka, którą
udało się jej przeczytać do końca i którą
zrozumiała.
Zjawiska zaobserwowane w środowisku
rodzinnym badanych dziewcząt nie są od
krywcze ani zaskakujące. Jak stwierdza
prof. Lesław Pytka z Instytutu Problemów
Społecznych i Resocjalizacji, w naszym spo
łeczeństwie zaczyna dominować zasada „ra
dzenia sobie”, a takie wartości jak nauka
czy wykształcenie cenione są coraz mniej.
W środowisku rodzinnym dziewcząt cechy
niepożądane charakterystyczne dla społe
czeństwa, były pewną prawidłowością, lecz
stopień ich natężenia był znacznie wyższy
niż przeciętnie.
Środowisko szkolne
Szczególnie wielką rolę w procesie so
cjalizacji odgrywa środowisko szkolne. Nie
zawsze jednak system szkolny zapewniał
badanej grupie warunki dobrego rozwoju.
Niepowodzenia w szkole i trudności wy
chowawcze ujawnione na jej terenie były
zjawiskiem częstym i z reguły wyprzedzały
pierwsze objawy wykolejenia społecznego.
Niekorzystna sytuacja szkolna nabierała
wyjątkowo negatywnego znaczenia, gdy
zbiegała się ze złą sytuacją rodzinną. Jak
wynika z dokumentów, te sytuacje rodzinne
w większości przypadków znane były
w szkole. Nie podjęto jednak żadnych efek
tywnych działań mających na celu pomoc
zagrożonym dziewczętom.
Na terenie szkoły nie zostały rozbudzo
ne ani właściwie ukierunkowane ich zainte
resowania. Dziewczęta nie korzystały z bib
lioteki szkolnej nie tylko dla własnych ce
lów rekreacyjnych, ale także z obowiązku
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zapoznania się z lekturami szkolnymi. Nie
korzystały też z żadnej innej bibliotekf
Jednak ani nauczyciele, ani bibliotekarze
nie podjęli starań, by to zmienić.
Środowisko rówieśnicze
Za kolejną barierę utrudniającą kontakt
z książką uznane zostało środowisko rówie
śnicze, które w przypadku badanych dziew
cząt było środowiskiem społecznie ujem
nym — zdemoralizowani koledzy, grupy
przestępcze tworzące specyficzną, antyspo
łeczną podkulturę, charakteryzującą się czę
sto nie akceptowanymi społecznie normami
i wzorami postępowania. Dla dziewcząt
przeżywających trudności w rodzinie
i w szkole tego rodzaju grupa rówieśnicza
była środowiskiem atrakcyjnym, gdyż za
spokajała, choć w sposób wypaczony, takie
naturalne potrzeby jak potrzeba przynależ
ności, aprobaty, bezpieczeństwa, przygody
i emocji, co dawało możność pełnienia roli
uznanej przez jakąś społeczność, czy też
kompensowało rzeczywiste bądź urojone
krzywdy doznane w szkole i w domu ro
dzinnym.
Wśród młodzieży stanowiącej środo
wisko rówieśnicze badanych dziewcząt nie
było miejsca na książki i czytelnictwo
— czytanie i gromadzenie książek nie znaj
dowało uznania. Pewnym zainteresowa
niem cieszyły się czasopisma młodzieżowe
— muzyczne, np. ..Bravo”, „Popcorn”,
„Dziewczyna”, tłumaczone głównie z nie
mieckiego, propagujące zdeformowane cie
kawostki z życia piosenkarzy muzyki mło
dzieżowej i tworzące nie zawsze prawdziwe
wyobrażenie o życiu na Zachodzie — cza
sopisma te, dość krytycznie oceniane przez
dorosłą część społeczeństwa, zdołały wy
przeć bardziej wartościowe, ale mniej atrak
cyjne od strony szaty graficznej tytuły ro
dzime.
Bariery psychologiczne
Istotną grupę barier stanowiły bariery
psychologiczne. Badane dziewczęta odbie
rały otaczający świat (w różnym stopniu)
jako wrogi, niesprawiedliwy, nacechowany
agresją i przemocą, a także obojętnością na
losy innych ludzi. Formą obrony przed nim
był bunt i negowanie wartości świata doro
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słych. Towarzyszyły temu zaburzenia emo
cjonalne, które wynikały z niezaspokojenia
potrzeby kontaktu uczuciowego w rodzinie.
Przyczyną zaburzeń osobowości badanych
dziewcząt była także izolacja w zakładzie,
prowadząca do mnóstwa nacisków, zagro
żeń i frustracji w stopniu o wiele wyższym
niż w normalnych warunkach życia. To
zagęszczenie czynników negatywnych w po
łączeniu z niemal całkowitą zależnością od
innych ludzi (zarówno koleżanek, jak wy
chowawców i nauczycieli) może prowadzić
i w wielu przypadkach prowadziło do po
wstania warunków deformujących osobo
wość i do występowania aspołecznych za
chowań.
Specyficzne dla grupy badanych dziew
cząt były cechy sfery emocjonalnej charak
teryzujące się wysokim poziomem poten
cjału pobudzeniowego, przy równoczesnym
braku zróżnicowania reakcji na docierające
bodźce. Ich zachowanie było determinowa
ne przede wszystkim wysoką wrażliwością
na bodźce emocjonalne, uczuciowe, co
w konsekwencji odsuwało na dalszy plan
racjonalne metody rozwiązywania proble
mów.
Dziewczęta przebywające w zakładzie
ukształtowane były przez warunki środo
wiskowe (rodzinne, szkolne i rówieśnicze),
w których żyły dotychczas. Umieszczenie
w zakładzie spowodowało oderwanie ich od
środowiska, które je deformowało, jednak
wzorce zachowań z tamtego okresu, także
kulturowych, nadal w nich istniały. A po
nieważ ani w środowisku rodzinnym, ani
w rówieśniczym książka i czytelnictwo nie
odgrywały żadnej roli, również na terenie
zakładu wypełnianie czasu wolnego czyta
niem książek nie było formą często spoty
kaną. Dziewczęta czytające książki, piszące
wiersze traktowane były jak „inne” i stawa
ły się obiektem nie ukrywanej nietolerancji.
Stąd też ich niechęć do zachowań nie
mających wysokiego stopnia akceptacji
grupy. Jedynie trzy na 20 dziewcząt po
dały, że czytają i że jest to forma spędzania
przez nie czasu wolnego. Rozmowy z wy
chowawcami potwierdziły, że osoby te
uznawane były przez resztę grupy za od
mienne.
Niechęć do czytania często wynikała
także z niewiedzy, że jest coś ciekawego.

odpowiadającego zainteresowaniom dziew
cząt, dotyczącego ich specyficznej sytuacji
życiowej, a także ze wstydu przed ujaw
nieniem niewiedzy bądź zdradzeniem zain
teresowań, często jednoznacznie ukierunko
wanych.
Bariery intelektualne
Trzecią dużą grupę barier warunkują
cych kontakt wychowanek badanego za
kładu stanowiły bariery intelektualne
o dwoistym charakterze:
• wynikające z obniżonego poziomu
umysłowego (mierzonego ilorazami inteli
gencji), któremu towarzyszył często zupełny
brak motywacji do aktywnego podejmowa
nia wysiłków umysłowych,
• czynniki społeczne, zaniedbania śro
dowiskowe (nieposyłanie dziecka do szkoły,
konieczność opieki nad młodszym rodzeń
stwem), a także brak aspiracji, co prowadzi
ło do obniżenia poziomu inteligencji.
Zarówno obniżony poziom umysłowy,
jak i zaniedbania środowiskowe stwarzały
w konsekwencji kłopoty w nauce i dawały
nikłe efekty uczenia się, będące jedną
z przyczyn niedostosowania społecznego.
Jak wynika z badań, üoraz inteligencji
w badanej grupie dziewcząt kształtował się
na poziomie 75-100 (iloraz 100 miały cztery
na dwadzieścia).
Znaczna część (75%) uwzględnionych
w badaniach dziewcząt miała zaległości
w nauce szkolnej, często kilkuletnie, nie
rzadko spotykane były też przypadki
dziewcząt 14-15-łetnich uczęszczających do
III, IV kłasy szkoły podstawowej na terenie
ośrodka. Skutkiem tego były kłopoty z czy
taniem i pisaniem, co w sposób istoty ogra
niczało potrzebę kontaktu z książką.
Wszystkie dziewczęta wykazywały ubóstwo
słownictwa, słabą umiejętność wypowiada
nia się zarówno w formie pisemnej, jak
i ustnej, a analiza ich wypowiedzi ujawniła
nieznajomość i nierozumienie potocznie
stosowanego słownictwa oraz niski poziom
wiedzy.
W wielu przypadkach było regułą, że
przebywające w ośrodku osoby właśnie
z powodu istnienia tych barier nie sięgały
same po książkę. Istniało jednak duże
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prawdopodobieństwo zainteresowania ich
książką po uprzednim wyeliminowaniu
bądź
zniwelowaniu
zaobserwowanych
wcześniej trudności. Stało się to podstawą
działań biblioterapeutycznych przeprowa
dzonych na terenie zakładu. Przyjęliśmy (za
J. Rubin), że biblioterapia to program ak
tywności oparty na zastosowaniu dru
kowanych i niedrukowanych materiałów
zarówno wyobrażeniowych, jak i informa
cyjnych, ułatwiający przy pomocy bi
bliotekarza czy innego profesjonalisty osią
ganie wglądu w normalny rozwój lub doko
nywanie zmian w zaburzonym zachowaniu,
oraz poradnictwo w rozwiązywaniu pro
blemów osobistych przez ukierunkowane
czytanie.
Pokonywanie barier nie następowało sa
morzutnie i w wielu przypadkach uzależ
nione było od woli, chęci i przygotowania
osób pracujących z wychowankami
Podjęte działania miały charakter psychokreacyjny, zmierzały do poprawy psychologiczno-społecznego funkcjonowania
dziewcząt. Analiza ich akt osobowych wy
kazała, że znajdowały się one w stadium
reaktywnym kształtowania się procesu
przestępczego. Stadium to charakteryzuje
się bezpośrednią reakcją na warunki środo
wiskowe bądź jest próbą rozwiązania kon
fliktów wynikających ze zderzenia się po
trzeb osoby z wymaganiami zewnętrznymi
(odwet za doznaną krzywdę, kradzież, by
imponować itp.). Stadium to może prze
kształcić się w stadium autonomiczne przy
padające na 17-18 rok życia, kiedy to za
chowania przestępcze uniezależniają się od
pierwotnych przyczyn i autonomizują od
strony motywacji.
Ponieważ między stadium pierwszym
a drugim obserwuje się 2-3-letnią przerwę
wynikającą z procesu rozwoju, zaistniała
szansa przeciwdziałania przejściu w sta
dium autonomiczne przez wykorzystanie
różnorodnych środków profilaktycznych,
także biblioterapii. Podstawą teoretyczną
była dla nas teoria zróżnicowanych związ
ków, zwana też teorią dyferencyjnej aso
cjacji, w której istotną rolę gra procedura
uczenia się, wdrażania do rozmaitych no
wych i atrakcyjnych sposobów zachowania.
Teoria ta, sformułowana przez E. Sutherlanda, zakłada, że wzroce zachowań prezen
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towane jednostce mają tendencję do utrwa
lania się i wywoływania zachowań podob
nych.
To zamierzaliśmy wykorzystać w naszej
terapii czytelniczej. Biblioterapia jako me
toda pedagogiki specjalnej znana była wię
kszości wychowawców i bibliotekarzy w ba
danych placówkach, jednak jako metoda
pracy prawie w ogóle nie występowała.
Za cele przeprowadzonego eksperymen
tu przyjęto:
• pokonanie barier w kontakcie z książ
ką, rozbudzenie i kształtowanie zaintereso
wań czytelniczych, aktywizację czytel
nictwa, zachęcanie do czytania książek jako
formy rekreacji i wypełniania czasu, alfabetyzację i wzbogacanie słownictwa;
• określenie dotychczasowych postaw,
a następnie wypracowanie postaw wycho
wawczo właściwych i pożądanych oraz
wskazanie nowego sposobu na życie. Doty
czyło to takich zagadnień jale pomoc
w określeniu celu i sensu życia, usytuowanie
własnej osoby w otaczającym świecie i ak
ceptacja własnej odmienności, będąca częs
to przyczyną konfliktów i powodująca skie
rowanie do ośrodka wychowawczego, sto
sunek do „odmienności innych ludzi” (cho
rych, kalekich, upośledzonych, a także in
nych, bo odbiegających od przyjętego mo
delu zachowań), do zjawisk patologii społe
cznej, głównie alkoholizmu, narkomanii,
prostytucji, przestępczości.
Organizacja badań z zakresu bibliotera
pii obejmowała trzy etapy:
• badania wstępne w dwu grupach: eks
perymentalnej i kontrolnej, przeprowadzo
ne przy wykorzystaniu testów standardo
wych określających postawy i zachowania;
• terapię czytelniczą przeprowadzoną
w 12-osobowej grupie eksperymentalnej,
mającą na celu realizację wcześniej przed
stawionych zadań. Służyły temu odpowied
nio dobrane lektury wspólnie czytane — ze
względu na ograniczenia, o których była już
mowa — i omawiane. Towarzyszyła temu
odpowiednia oprawa zewnętrzna stwarzają
ca nastrój ciepła i intymnośei. Zajęcia biblioterapeutyczne wspierane były różnymi
dodatkowymi formami o charakterze ak
tywizującym i wyjaśniającym (projekcja fil
mów, wizyty w teatrze, w domach kultury.
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w ośrodkach dla niewidomych, opieki spo
łecznej (osoby autystyczne) oraz rozmowy
zarówno z personelem tych placówek, jak
i z pacjentami, np. z klubu anonimowych
alkoholików;
• badania końcowe w dwu grupach:
eksperymentalnej i kontrolnej, przeprowa
dzone przy pomocy tych samych co w ba
daniu wstępnym narzędzi badawczych.
Standardowe testy wykorzystane w ba

daniach wykazały pewne postawy deklara
tywne, które w grupie eksperymentalnej
uległy zmianie w kierunku pożądanym. N a
tomiast reakcje behavioralne określaliśmy
na podstawie różnorodnych form ekspresji
słownej: wierszy, listów, wypracowań.
Wsparciem tej pracy korekcyjnej prowa
dzonej metodą terapii grupowej były też
zajęcia psychodramatyczne, które stwarzały
okazję do uaktywnienia członków grupy.

Anna Mikołejko

Nowa Jałta w europejskim ładzie informacyjnym
Nowa pełnia ludzkości jest możliwa tam, gdzie Europa narodów
jest już tylko cieniem pamięci, a sama Europa żyje jeszcze w tych
trzydziestu pradawnych księgach, które nigdy się nie zestarzały.
Nietzsche

Symboliczny koniec Jałty — wiązany na
Zachodzie z upadkiem muru berlińskiego
— nie przekroczył w istocie swej granicy, to
znaczy granicy symbolu. Poza Jałtą sym
boliczną, która objawiała się zamiłowaniem
do tekturowych dekoracji i tandetnych wi
dowisk na powierzchni dziejów, istniała
bowiem i istnieje Jałta rzeczywista, nie pod
dająca się bynajmniej spektakularnym, jed
norazowym aktom destrukcji. Oczywiście,
akty takie — sakralne formy unicestwienia
zła zawartego w dziejach — są w pewien
sposób niezbędne także dla pozornie zdesakralizowanych społeczeństw Europy; wy
znaczają one w ich świadomości — zgodnie
z mechanizmami wszelkich „rytuałów przej
ścia” {rites de passage) — moment inicjacji
do nowego życia. Tyle tylko, że jest to
zaledwie znak mentalny, swoisty apel do
samowiedzy tych społeczeństw, wskazujący
na konieczność zmiany ich postaw i za
chowań. Nic więcej. Bowiem wezwanie ta
kie może zostać nie odebrane albo nie mieć
materialnych czy intelektualnych podstaw
do spełnienia. Jak się zdaje, właśnie to
przydarzyło
się
Europie
Środkowej
i Wschodniej po upadku muru.
Przypadek ten można rozpatrzyć także
w perspektywie europejskiego ładu infor
macyjnego, jaki się wyłania po krachu ko
munizmu. Już jednak samo to „wyłanianie
się” może być przedmiotem pytania i zasad

niczej niepewności: czy w istocie — choć
pewne bariery polityczne i ideologiczne zo
stały zniesione — mamy tutaj do czynienia
z jakąś nową postacią owego ładu, z jego
kreacją ab ovo? Otóż wydaje mi się, że nie,
że „nowy ład informacyjny w Europie”,
o jakim tak głośno i tak często mówią mass
media, jest w podstawowej swej warstwie
tworem ideologicznym o własnościach ty
powych dla wszelkiego wishfull-thinking.
Zawiera on w sobie wprawdzie pewien
pierwiastek szlachetności i pewną dozę po
kuty (to ze strony tych przedstawicieli Za
chodu, którzy wiedzą, że jego odpowiedzial
ność za Jałtę jest wcale nie mniejsza od
sowieckiej), a z drugiej strony — ze strony
niektórych
intelektualistów
Wschodu
— wiarę i nadzieję na ponowną afiliację do
kulturowego Universum „starego kontynen
tu”.
Te, skądinąd piękne i szlachetne uczucia,
jakkolwiek nie wypada ich do końca lek
ceważyć, w nikłym jednakże stopniu biorą
pod uwagę europejską faktyczność — rady
kalne różnice materialne, cywilizacyjne
i mentalne, stanowiące zarówno produkt
Jałty, jak i znacznie rozleglejszych procesów
historycznych. Zanim jednak powiem
o nich, chciałabym zwrócić uwagę na ukry
ty paradoks, niezmiernie charakterystyczny
dla myślenia środkowoeuropejskiego. Oto
zakłada ono pewien mechanizm „powrotu
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do Europy”, z miejsca i niejako „z góry”
skazany na wewnętrzne napięcie, na fun
damentalną antynomię.
Twierdzi się oto — trochę tutaj uprasz
czam — że modernizacja krajów Europy
Środkowej może i powinna dokonać się
przez powtórne ich zakorzenienie w trady
cyjnej aksjologii europejskiej, w kręgu his
torycznie ukształtowanych wartości. Uno
wocześnienie to zatem ma być w jakiejś
mierze zabiegiem konserwatywnym, niekie
dy nawet — tam gdzie się powiada o „war
tościach chrześcijańskich” oraz „Europie
ojczyzn” — skrajnie konserwatywnym i usi
łującym pogodzić dwie sprzeczne opcje:
uniwersalizm katolickiego Sacrum Impe
rium z nacjonalistycznym partykularyz
mem, w epoce komunizmu poddanym „za
mrożeniu” w swym dziewiętnastowiecznym
kształcie. Nadto: samo to Universum „euro
pejskich wartości” jest w praktyce iluzją
— nie ma żadnego iunctim między nacjo
nalizmem Le Pena a francuskimi socjalis
tami, między „rewolucją konserwatywną”
Margaret Thatcher a terroryzmem Irland
czyków czy Basków, między fundamentaliz
mem katolickim arcybiskupa Lefebvre’a
a radykalną teologią Hansa Kunga, mię
dzy... Lecz nie o to tu chodzi, by mnożyć
antynomie i sprzeczności.

określić jako amoralny spisek i dyktat wiel
kich mocarstw, ale które jest tak samo
skuteczne jak one. Twierdzę równocześnie,
że jednym z podstawowych elementów tego
instrumentarium jest tzw europejski ład
informacyjny, zarówno w jego warstwie
materialno-technologicznej, jak i w budo
wanej przezeń „ikonosferze” mentalnej,
w przestrzeni kształtowanych tutaj obrazów
i wyobrażeń społecznych.
Co do istnienia owego neojałtańskiego
podziału i jego instrumentarium: nie jestem
wcale odosobniona w przekonaniu, że ma
my do czynienia z czymś rzeczywistym.
Więcej nawet: dla niektórych umysłów Za
chodu nie stanowi on fikcji, „bajki o żelaz
nym wilku”. Pisze np. Jean-Marie Dome
nach:

Tymczasem powrócę do pierwotnej idei
tego tekstu: do symbolicznego upadku Jałty
i rzeczywistego jej trwania. Ideę ową pragnę
nadto uzupełnić twierdzeniem, że rzeczywis
te trwanie Jałty nie jest wcale historycznym
balastem, dziedzictwem przeszłości, które
wcześniej czy później odejdzie w cień niepa
mięci, do lamusa dziejów. Sądzę zatem, że
dziedzictwo to jest i będzie dziedzictwem
żywym nie tylko dlatego, że ciągle funkc
jonuje, że nieustannie daje o sobie znać, ale
dlatego, że jest ono starannie utrzymywane
przy życiu, rekonstruowane wciąż na nowo,
tyle tylko, że za pomocą innych niż ongiś
mechanizmów.
Proces ten — proces stałego odtwarza
nia Jałty faktycznej pod gruzami Jałty sym
bolicznej — pozwalam sobie nazwać „nową
Jałtą”. Oznacza ona, moim zdaniem, utrzy
mywanie tradycyjnego podziału Europy na
Wschód i Zachód za pośrednictwem in
strumentarium, którego nie daje się już

Nawet dla Domenacha jednak „Euro
pa”, „europejski rynek”, „europejska jed
ność”, „europejska kultura” — to pojęcia,
które odnoszą się wyłącznie do dwunastu
krajów EWG, a nawet do niektórych z nich:
Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wiel
kiej Brytanii Podstawowe zaś dylematy
europejskiego uniwersalizmu, główne anty
nomie jednolitości i partykularyzmu, mają
za horyzont rok 1993 — rok zjednoczenia
„dwunastki”:
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Jest czymś zdumiewającym, że w chwili, kiedy
miliony ludzi na Wschodzie próbują zbliżyć się
do wartości wyznawanych przez Zachód, my
odsuwamy się od nich z niesmakiem. Kiedy oni
krzyczą na ulicy słowo „wolność”, jedynym po
twierdzeniem zasad wyznawanych we Francji,
Włoszech czy Niemczech Zachodnich jest ogólne
przekonanie, że nie musimy niczego potwierdzać
[...]. Mechanizm uruchamia się sam; [...] Czy na
apel Mazowieckiego i milionów berlińczyków,
którzy zburzyli mur, odpowiemy jedynie pełną
zażenowania myślą, która — potwierdzając, że
nie można niczego potwierdzić — boi się samej
siebie? {Europa: wyzwanie dla kultury, Warszawa
1992, s. 85, 112).

Tożsamość europejska odnajdzie się i po
twierdzi, jeśli odważymy się na rozpoczęcie tej
wielkiej, wspólnej próby, będącej wszak czym
innym niż próba sił (tamże, s. 109).

Słowem, mieści się Domenach w obrębie
tej samej formacji myślowej co Diana Pinto,
wedle której:
trzeba [„.] wbudować Europę kultur w kon
kretną konstrukcję europejską, czyniąc z EWG
jądro tożsamości europejskiej, nieustannie otwar
tej na pozostałe kraje europejskie, w nadziei, że
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z czasem „inna Europa” znajdzie tu swoje miejsce
(„Lettre internationale”, nr 16, wiosna 1988).

Jednak wszystkie programy szczegółowe
kształtujące przyszłą europejską jedność na
podstawowym poziomie nie pozostawiają
żadnych złudzeń co do granic i stopnia tej
otwartości na inne kraje: przykładem cho
ciażby program MEDIA, tak ściśle ograni
czony do wymiarów dwunastki, że w istocie
nie uwzględniający nawet rzeczywistych
i trwałych powiązań systemów jej komuni
kacji masowej z krajami EFTA.
Formacja Domenacha i Pinto określa
też ponadto granice otwartości Europy Za
chodniej na gorszych braci ze Wschodu.
Oznacza to pewne poczucie wspólnoty du
chowej, pewną szlachetność i skłonność do
intelektualnej współpracy, do budowania
pewnych struktur czy programów wymiany
kulturalnej i naukowej. Ale oznacza też
swego rodzaju dystans, skłonność do pod
trzymywania ,4nnej Europy” w tradycyj
nym już dla niej miejscu: na peryferiach czy
marginesie Europy „lepszej”, z jednoczes
nym zdziwieniem, że tkwi ona tu na dobre.
W praktycznym wymiarze wyraża się to np.
w tworzeniu takich instytucji jak Uniwer
sytet Europejski, gdzie ludzie z Europy
Środkowo-Wschodniej mogą być jedynie
odbiorcami nauki, zaś status wykładowców
przysługuje w zasadzie uczonym — często
trzeciorzędnym — z Zachodu. Dobre jed
nak i to, w każdym razie lepsze niż cał
kowita nieobecność.
Wracając zaś do meritum: moje uwagi,
z pozoru tylko meandryczne, służą przeko
naniu, że istotnym elementem europejskie
go ładu informacyjnego, który służy kreacji
„nowej Jałty”, stało się samo pojęcie Euro
py. W przestrzeni owego ładu ma ono
status wszechmocny — stało się rodzajem
zaklęcia czy tajemnego znaku, za pośrednic
twem którego utrzymuje się podstawowy
dualizm „starego kontynentu”, podział na
„wybranych” i tych, którzy pozostają nadal
„w ciemnościach zewnętrznych”, często
wbrew swojej woli, możliwościom i tzw.
prawdzie obiektywnej. Podstawowy skład
nik europejskiego ładu informacyjnego
— mass media operują bowiem wyłącznie
ekskluzywistycznym, zacieśnionym do ob
szaru „dwunastki” pojęciem Europy i pojęć

pochodnych. Jednocześnie — nie bez udzia
łu polityków, ideologów, ludzi kultury
— pojęcia te tworzą swoistą strukturę hie
rarchiczną wyznaczającą poszczególnym
narodom i krajom zakres udziału w do
mniemanej „europejskości”. Przypomina
ona o w tej klasycznej postaci, którą „zaw
dzięczamy” Jacquesowi Delors — dantej
skie kręgi: w centrum usytuowane zostały
kraje EWG, w ich pobliżu — kraje EFTA,
w wyraźnym już oddaleniu — tzw. północ
na trójka z Europy Środkowej (Polska,
Czechosłowacja, Węgry), na samych zaś
obrzeżach — reszta dawnego bloku
wschodniego i państwa byłego ZSRR.
Taki kształt pojęcia podtrzymywany jest
w mass mediach — zwłaszcza w przestrzeni
audiowizualnej — przez swoistą „strategię
absencji”: Europa Środkowa zwraca ich
uwagę wówczas tylko, gdy leje się krew na
ulicach jej miast. Odstępstwa od tej reguły
są niewielkie, dotyczą — co wiem z obser
wacji kilkunastu kanałów telewizji satelitar
nej, zarówno publicznej, jak i komercyjnej
— w pewnej mierze tylko Polski, a w mniej
szym zakresie Węgier i Czechosłowacji.
W prasie jest nieco lepiej. Ale nie znaczy to
wcale, by zrezygnowała ona ze wspomnia
nego dualizmu w budowaniu wizji Europy,
wewnętrznego jej kształtu, rozumienia jej
tożsamości. Nie zawsze — oczywiście
— jest to zabieg świadomy. Najczęściej nie.
Obejmuje bowiem podświadomość Zacho
du, staje się jego naturalnym odruchem.
Tym gorzej, bo przynajmniej od czasów
Freuda wiadomo, że obrazy, idee i przeży
cia zawarowane w głębi podświadomości są
trwałości niezwykłej. Do owych elementów
neojałtańskiego ładu informacyjnego zali
czyć wypada także tworzenie negatywnych
stereotypów Europy Środkowej i Wschod
niej oraz pozostających w jej obrębie naro
dów. Ukazywana jest ona jako tout court,
bez wyjątków, obszar endemicznego zacofa
nia cywilizacyjnego i kryzysu, patologicz
nego nacjonalizmu, posttotalitarnych wykoślawień mentalnych, politycznych i gos
podarczych fantasmagorii, ekologicznej de
wastacji itd.
Dla takich myślicieli Zachodu, jak np.
Vernant, Europejczycy ze Wschodu są ja 
koby „z natury” niezdolni do demokratycz

17

Bariery w dostępie do inform acji

nych zachowań i właściwej recepcji trady
cyjnych wartości kulturowych, do udziału
w Universum Europy (zob. w pracy zbioro
wej Le religieux dans le politique, Paris
1991, passim). M a to — naturalnie — pod
stawy w faktach i rzeczywistych zachowa
niach społeczeństw, o jakich tutaj mowa,
ale w znacznym stopniu jest także nieod
rodnym elementem kreowania mitologii
Zachodu, jego utopijnych wyobrażeń
o własnej doskonałości, kreowania Westeuropean Dream.
Łączy się to z jednej strony ze swoistą
strukturą „rozdawnictwa łask”, z drugiej
— buduje nader fałszywy obraz społe
czeństw wschodnich w mentalności społecz
ności Zachodu. Pierwsza z tych cech może
mieć wymiar paradoksalny i prowadzić do
zachowań o istotnych np. skutkach ekono
micznych; można więc chociażby sądzić, że
struktura inwestycji zachodnich w środko
woeuropejskich krajach „trójki północnej”
wynika raczej z owej struktury „rozdawni
ctwa łask”, budowanej przez czynniki decy
dujące o zachodnim ładzie informacyjnym,
że — co więcej — jest prawie odwróceniem
rzeczywistych hierarchii warunków (praw
nych, świadomościowych, gospodarczych)
i możliwości, z jakimi mamy do czynienia
w tych krajach (oczywiście, one również
ponoszą znaczną odpowiedzialność za
własny image w mediach Zachodu).
Jednak budowa nowej Jałty nie wynika
tylko z postaw i polityki Zachodu; sąd taki
byłby po prostu antyokcydentalistyczną he
rezją, podszytą na dodatek spiskową teorią
dziejów. „Nowa Jałta” w ładzie informacyj
nym jest bowiem produktem złożonym, wy
tworem
pewnej
dialektyki
Zachodu
i Wschodu w europejskiej kulturze, gos
podarce, świadomości, regułach cywilizacyj
nej gry. Jej negatywny ze strony Zachodu
wkład starałam się tutaj naszkicować
— przynajmniej w niektórych elementach
— choć zapewne należałoby wspomnieć
jeszcze o „nowej fali kolonializmu techno
logicznego”, tak niepokojącego Alexandra
Kinga. Jego zdaniem „neokolonializm” ów
łączy się z akceptacją zaawansowanych
technik Zachodu (np. w dziedzinie półprze
wodników, mikroprocesorów, komputerów
i automatyzacji, w dziedzinie łączności
— „łącznie z użyciem satelitów”), co ozna
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cza zależność od krajów wysoko rozwinię
tych i właściwych im „korporacji ponad
narodowych” oraz trudności w kreowaniu
„rodzimych technik” i zniszczenie „lokal
nych wartości kulturowych” (Mikroelektro
nika i światowa współzależność narodów, w:
Mikroelektronika i społeczeństwo. Na dobre
czy na złe? Raport dla Klubu Rzymskiego,
Warszawa 1987, s. 466, 467). Oczywiście, te
nowe formy technologii nie sprowadzają się
znowu do negatywów; jednak owe ich as
pekty ujemne istnieją i nie wolno udawać,
że nas one nie dotyczą.
Wracając zaś do wspomnianej tu dialek
tyki, do wschodniej części jej negatywnego
mechanizmu; najprościej można je określić
jako dziedzictwo „starej Jałty” (to plan
bezpośredni, wiano hitorii nanowszej) oraz
dość trwałe zakorzenienie Europy Środko
wej i Wschodniej w trybach degradacji
i podporządkowania (dla „północnej trójki”
tego obszaru proces ten rozpoczął się mniej
więcej w XVII stuleciu, dla Bałkanów
w średniowieczu).
Komunizm — mimo wszystko — miał
być w pewnej mierze planem modernizacji,
przynajmniej przemysłowo-technicznej, te
go kręgu. W istocie okazał się on formacją
zgoła konserwatywną, fundującą swoją wi
zję awansu na obrazie gospodarki niemiec
kiej z czasów I wojny światowej, z jej
autorytaryzmem w zarządzaniu i dominacją
przemysłu ciężkiego w sferze produkcji.
W związku z tym kreował on gospodarkę,
która pozwoliła pewnemu ekonomiście ka
nadyjskiemu określić Polskę połowy łat
osiemdziesiątych jako „najwyżej rozwinięty
kraj dziewiętnastowieczny”. Jednocześnie ta
przestarzała struktura gospodarcza była
całkowicie niepodatna na innowacje, a tym
bardziej na radykalnie nowe technologie
w rodzaju mikroelektroniki czy biotechno
logii. Zawierała także w sobie elementy
porażające dogłębnie cały układ cywiliza
cyjny, społeczny, kulturowy, myśl naukową
i techniczną, przestrzeń komunikacji.
Na kilka aspektów tego „porażenia”
warto tu wskazać, gdyż stanowią one fun
dament „nowej Jałty” w ładzie informacyj
nym. Jak powiada Klaus Lenk —
Jeden z najistotniejszych problemów zawarty
jest w pytaniu, czy wszystkie tendencje społeczne
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będą wspomagane przez technologię informacyj
ną w ten sam sposób, czy też technologia ta
działa selektywnie? Inaczej mówiąc, problem
tkwi w tym, czy wszystkie siły społeczne mogą
z równym powodzeniem wykorzystywać techno
logię informacyjną do realizacji swoich celów, czy
też niektóre grupy odniosą większe korzyści z jej
użycia niż inne.

I dalej:
Wydaje się, że odpowiedź na powyższe pyta
nie jest już gotowa. Wynika ona z faktu, że
technologia jako całość zawdzięcza swój kształt
i zastosowanie działaniu sił społecznych, ich ce
lom, sprzecznościom i ideologiom. W społeczeń
stwie trwa nieustanna walka o władzę i prestiż.
Technologia informacyjna zwiększa wyposażenie
sił społecznych uczestniczących w tym starciu.
Wskutek rozwoju dotychczasowych konfliktów
i poniesionych nakładów podniósł się poziom, na
którym pojawiają się nowe technologie. W utwo
rzonych w ten sposób ramach ustawodawczych
i instytucjonalnych nierównomierne rozłożenie
możliwości ekonomicznych i innych atrybutów
władzy prowadzi w sposób nieunikniony do
przejęcia nowych technologii przede wszystkim
przez tych, którzy mogą je opanować. Skutki
i rozwój nowych technologii nie są zatem neu
tralne w tym sensie, że służą głównie celom
i interesom grup silnych i zamożnych. Najważ
niejszą konsekwencją stosowania technologii in
formacyjnej wydaje się tzw. prawo Mateusza
GTCtokolwiek ma, temu będzie dane...”), dzięki
któremu silni stają się jeszcze silniejsi (Techno
logia informacja i społeczeństwo, w: Mikroelektro
nika i społeczeństwo, jw. s. 440, 441).

Wystarczy jedynie przenieść ów model
o jakim pisze Lenk, z relacji wewnątrzspolecznych w obszar relacji między euro
pejskim Zachodem i Wschodem, by zorien
tować się, czym objawi się on w przestrzeni
ładu informacyjnego. Parę jednak uwag
przybliżających naturę i strukturę — także
źródła — kreowanej tu neojałtańskiej barie
ryPo pierwsze, reprodukcja dziewiętnasto
wiecznej gospodarki przez komunizm ozna
czała równoległą reprodukcję dziewiętnas
towiecznej struktury społecznej, z typową
dla niej grupą czy klasą podstawową
— wielkoprzemysłowymi robotnikami.
W krajach posowieckich zatem stanowią
oni niejako „rdzeń” społeczeństwa — jego
ośrodkowy element. Przygotowani są też
wyłącznie do pracy w państwowym, wiel
kim przemyśle ciężkim, przystosowani do
jego prymitywnych technik i konserwatyw
nie nastawieni wobec wszystkich zmian

w tym zakresie, także naturalnie wtedy, gdy
chodzi o technologie informacyjne. Tym
czasem na Zachodzie — jak zwraca uwagę
Adam Schaff (Zajęcie zamiast pracy, w:
Mikroelektronika i społeczeństwo, jw. s.
489-506, passim) — grupa ta uległa inwolucji, kurczeniu się, przy jednoczesnym wzroś
cie zatrudnionych w usługach (także infor
macyjnych) i nauce, pojmowanej w niektó
rych krajach jako podstawowa gałąź gos
podarki narodowej.
Po drugie, system kształcenia w krajach
postkomunistycznych odnosił się do gos
podarki i struktury społecznej z prymityw
ną adekwatnością. Był on nastawiony na
szybkie kształcenie nisko kwalifikowanych
robotników dla potrzeb ekstensywnego
przemysłu, który przyrosty produkcji opie
rał na przyroście zatrudnienia. W Polsce
np. podstawowa część absolwentów szkół
elementarnych szła do zasadniczych szkół
zawodowych o niskim poziomie nauczania,
wąskiej specjalizacji i często funkcjonują
cych w systemie „przyzakładowym”. Wię
kszość pozostałych absolwentów szkół pod
stawowych wybierała zawodowe szkoły
średnie, a tylko niewielka część — licea
ogólnokształcące. W rezultacie — jak pisa
łam w raporcie dla amerykańskiej Fundacji
Oświatowej SABRE — hczba uczniów
ogólnokształcących szkół średnich jest
w Polsce cztery-pięć razy niższa niż w prze
ciętnym kraju Zachodu (w niektórych przy
padkach — osiem-dziewięć razy). Na Wę
grzech i w Czecho-Słowacji wskaźniki te są
trochę lepsze, ale tylko trochę. Podobnie
z kształceniem wyższym, które obejmowało
tylko ułamek młodzieży i było — podobnie
jak inne jego formy — zorientowane na
specjalistów przystosowanych do prymi
tywnych technologii przemysłu ciężkiego.
Propagandowe formuły o „powszechności
oświaty w socjalizmie” okazywały się fikcją
i maską dla edukacyjnego upośledzenia
społeczeństwa.
Po trzecie, zwłaszcza w Polsce, komu
nizm nie doprowadził do ostatecznej likwi
dacji — jak określa Toynbee (Cywilizacja
w czasie próby. Warszawa 1991, passim)
— „neolitycznego chłopstwa”. Dziś więc
w rozdrobnionym, niedoinwestowanym
i konserwatywnym w zakresie technologii
rolnictwie pracuje blisko jedna trzecia osób
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w wieku produkcyjnym, co wielokrotnie
przekracza wskaźniki zachodnie.
Po czwarte, komunizm zbudował za po
mocą rozgałęzionego systemu represji i cen
zury szczelne bariery komunikacyjne mię
dzy Zachodem i Wschodem. Ruch idei był
mocno reglamentowany (w Polsce, co praw
da, najsłabiej). Mimo więc popularnych
w zachodniej prasie tez o utożsamieniu się
języków komunikacji obu niegdyś przeciw
stawnych bloków różnice między nimi są
nadal radykalne.
Po piąte, ogromna chłonność techno
logiczna i informacyjna Wschodu nasyca
jego przestrzeń zjawiskami patologicznymi;
oznacza to masowy napływ tandetnej „żół
tej elektroniki”, która funkcjonuje w roz
proszeniu, poza jakimikolwiek systemami
informacyjnymi, piractwo w zakresie opro
gramowania i technik audiowizualnych (co
już spotyka się z ekonomicznymi i praw
nymi sankcjami Zachodu), dysfunkcjonalne,
mierne i częściowe wykorzystanie techno

logii i urządzeń (np. komputery funkcjonują
jako „lepsze” maszyny do pisania albo au
tomaty do gry). W obliczu tej technologicz
nej inwazji stosunkowo tanich urządzeń nie
rozwija się produkcja własna, własna myśl
informacyjna ulega skarleniu. Potencjalni
pracownicy informatycznych gałęzi przemy
słu i nauki emigrują (np. od lat osiem
dziesiątych trwa masowy exodus informaty
ków polskich). Kraje Wschodu także
i w tym zakresie zaczynają przypominać
obszary zamieszkane przez New Gypsy’s
(określenie Richarda Parkera), osobników
żyjących na peryferiach wysoko rozwiniętej
industrialnej cywilizacji, z wymiany jej pro
duktów, przy wykorzystaniu jej odpado
wych technik.
W tej sytuacji jedynym realnym pomos
tem kulturowym poprzez mur „nowej Jałty”
może być tylko europejski mit kulturowy,
owo sakralne Universum „pradawnych
ksiąg”, o jakim pisał Nietzsche. Przynaj
mniej na razie.

Anna Radziejowska-Hilchen

Bariery między dzieckiem a książką
(na przykładzie Francji)
Bariery, czyli wszelkie przeszkody, które
utrudniają dziecku dostęp i korzystanie
z książki — w różnych jej postaciach — nie
są problemem występującym jedynie we
Francji. W wielu krajach, również w na
szym, istnieje cały szereg ograniczeń czy
utrudnień, niekiedy takich samych.
Francja jest ciekawym terenem obser
wacji z kilku powodów.
• Książka i biblioteka uważane są tam,
tak jak u nas, za istotny element kształ
towania osobowości i wiedzy dziecka
w procesie wychowania i edukacji. Terenem
tych działań są przede wszystkim: rodzina,
szkoła, biblioteki dla dzieci zarówno szkol
ne, jak i publiczne. Te doświadczenia może
my porównać z naszymi
• Biblioteki dla dzieci dość powszechnie
poszerzają swoje zbiory o materiały audio
wizualne i stosują wiele ciekawych form
pracy z młodymi czytelnikami.
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• W wielu francuskich szkołach funk
cjonują już biblioteki będące zarazem cen
trum dokumentacji oraz szkolne ośrodki
dokumentacji i informacji.
• Pedagodzy francuscy, zwłaszcza kon
tynuujący metody Freineta, oraz bibliote
karze dziecięcy od wielu lat nie tylko pró
bują wyodrębnić bariery między dzieckiem
a książką oraz sprecyzować przyczyny ich
powstania, ale też szukają sposobów niwe
lowania skutków wynikających z istnienia
przeszkód.
Wypowiedzi francuskich pedagogów
i bibliotekarzy wskazują na bardzo istotną
rolę w przełamywaniu barier, a jeszcze le
piej w niedopuszczaniu do ich powstania,
we współdziałaniu wszystkich, którzy po
winni być tym zainteresowani: rodziców lub
opiekunów, bibliotekarzy, nauczycieli, wy
dawców, autorów, instytucji i organizacji
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państwowych, społecznych, właściwie nie
mal całego społeczeństwa. Poznanie funk
cjonowania tych instytucji, kierunków
i działań pedagogicznych może stać się
impulsem do rozwiązań możliwych do za
stosowania w naszych szkołach czy biblio
tekach.
Ostatnie lata, a zwłaszcza rok ubiegły,
obfitowały w refleksje i rozważania na te
mat znaczenia książki i jej roli kulturotwór
czej w kształtowaniu dzieci i młodzieży
— przyszłych obywateli Zjednoczonej Eu
ropy.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Francus
kich poświęciło w r. 1991 znaczną część
jednego z zeszytów czasopisma „Bulletin
des bibliothèques de France” problemowi
działania i współdziałania biblioteki i szkoły \
Na łamach „Biuletynu” wypowiedzieli
się teoretycy z ośrodka badawczego, tj.
Narodowego Centrum Książki Dziecięcej
— La Joie par les livres, z Federacji Sto
warzyszeń Dokumentalistów i Biblioteka
rzy resortu edukacji narodowej oraz
praktycy z bibliotek szkolnych i publicz
nych.
Autorzy przedstawili wiele aktualnych
problemów, często na tle historycznym: róż
norodne możliwości współpracy biblioteki
szkolnej oraz szkolnego ośrodka dokumen
tacji i informacji z biblioteką publiczną;
konieczność zmian w doborze lektur szkol
nych; zasady organizowania ośrodków in
formacji i dokumentacji w szkołach śred
nich i licealnych (CDI — Centre de Docu
mentation et d’information) oraz bibliotek
— centrów dokumentacji w przedszkolach
i szkołach podstawowych (BCD — Biblio
thèque et Centre de Documentation).
Artykuł o zmianach lektury w szkole
średniej i w liceum ukazuje problem nie
w kategoriach klęski, ale konieczności
nadążania za rozwojem cywilizacyjnym
i technicznym współczesnego świata.
Co ciekawsze, propozycje zmian dotyczą
przede wszystkim literatury popularnona
ukowej, informacyjnej, „dokumentacyjnej”,
jak ją nazywają Francuzi, a nie beletrystyki.
’ „Bulletin des bibliothèques de France” 1991 nr 2
s. 91-133 (zamieszcza 8 artykułów poświęconych tej
tematyce).

Niemal równolegle dwumiesięcznik „La
Revue des livres pour enfants” (Przegląd
książek dla dzieci), wydawany przez N aro
dowe Centrum Książki Dziecięcej — La
Joie par les livres, ponad połowę podwój
nego numeru zajął zimą 1991 r. sprawami
bibliotek dziecięcych różnych typów: pub
licznych, szkolnych, szpitalnych, prowadzo
nymi w nich formami pracy z dziećmi
i młodzieżą, kształceniem bibliotekarzy pra
cujących w tym środowisku^.
We wrześniu tegoż 1991 r. odbył się
w Paryżu X Kongres IRSCL — Między
narodowego Stowarzyszenia Badaczy Lite
ratury Dziecięcej. W obradach i referatach
znalazło się wiele tematów z tzw. „obudo
wy” literatury, m.in. konteksty kulturowe
odbioru literatury, dostęp dzieci i młodzieży
nie tylko do książki, ale i do szeroko
pojętego piśmiennictwa 3.
Nieco historii
Aby zrozumieć współczesną sytuację
bibliotekarstwa dla dzieci we Francji, trze
ba nieco poznać jego historię. Podaję ją tu
w ogromnym skrócie“^.
Początki tego bibliotekarstwa to po
wstające już od czasów Rewolucji (wówczas
jeszcze sporadycznie) księgozbiory w szko
łach. Od połowy XIX w. biblioteki szkolne,
tworzone często jako klasowe, rozwijały się
coraz powszechniej i pełniły również funk
cję publicznych bibliotek środowiskowych.
W r. 1865 było ich już około 10 000. Korzy
stali z nich, poza uczniami, dokształcający
się dorośli i pracująca młodzież, stąd księ
gozbiory były bardzo zróżnicowane.
Od końca XIX w. nastąpił we Francji
rozkwit rynku wydawniczego i księgarskie
go, w tym również książek dla dzieci i mło„La Revue des livres pour enfants” 1991 nr
137/138 s. 51-113 pod wspólnym tytułem — Dossier
bibliothèques.
’ IRSCL — International Research Society for
Children’s Literature. Informacje na temat kongresu
podałam w artykule Paryski maraton („Guliwer” 1992
nr 1 s. 56-57).
Część dotyczącą historii bibliotekarstwa dziecię
cego opracowano na podstawie prac: Jean H é b r a r d:
De la bibliothèque scolaire à la bibliothèque pour enfants.
„La Revue...” jw. s. 53-56 oraz Livre, mon Ami. Lectures
enfantines, 1914-1954, Paryż 1991 (Katalog wystawy
oprać, przez A. R e n o n c i a t, V. E z r a 11 y, F.
L é Vé g u e).
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dzieży. Biblioteki szkolne mogły coraz lepiej
zaopatrywać się w literaturę, zwłaszcza na
początku XX wieku w literaturę piękną
dzięki wydawanej wówczas przez firmę H a
chette serii „Zielona Biblioteka”.
Jeszcze w okresie międzywojennym bib
lioteki szkolne były dość aktywne, mimo że
po I wojnie światowej rozwinęło się radio
oraz inne środki przekazu i informacji,
a także zaczęła wyrastać konkurencja w po
staci bibliotek publicznych, które powstały
i miały działać
na zasadzie przeciwieństwa
bibliotek szkolnych.
Biblioteki szkolne zaczęto już przed II
wojną światową kojarzyć z bardzo trady
cyjnym, anachronicznym modelem kształ
cenia, z obowiązkiem szkolnym, przymu
sem lekcyjnym, z księgozbiorem dysponują
cym gównie lekturami moralizatorskimi,
w najlepszym razie klasyką. Uważano, że
biblioteki te są miejscem nieciekawym i nielubianym i jeśli nie zniechęcają dzieci do
czytania, to na pewno do niego nie za
chęcają.
Biblioteki publiczne, przeciwnie, miały
zachęcić i dawać radość czytania, pogłę
bioną własnym swobodnym, odbywającym
się bez żadnych przymusów, wyborem
lektury.
Pierwsza biblioteka publiczna dla dzieci
powstała w Paryżu w r. 1924, na wzór
amerykańskich, i otrzymała znamienną na
zwę L’Heure Joyeuse — Radosna Godzina.
Po kilku latach zaczęły powstawać następ
ne biblioteki dziecięce, a czytelnictwo
w nich stało się konkurencją dla czytelnict
wa szkolnego, które sprowadzano jedynie
do nabywania umiejętności czytania, i to
niezbyt sprawnego.
W hteraturze spotyka się często pogląd,
że L’Heure Joyeuse była miejscem czytania
dla przyjemności i zabawy, ale — jak pod
kreśla w swoim artykule Jean Hćbrard ®na
podstawie wypowiedzi pracujących tam bi
bliotekarek — Claire Huchet, Marguerite
Gruny oraz Mathilde Leriche — ta pierw
sza biblioteka publiczna uczyła dzieci rów
Jean H é b r a r d... jw. s. 56.
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nież samodzielnego wyboru, posługiwania
się katalogiem, indywidualnej i zespołowej
pracy w bibliotece. Prowadziła tym samym
do poważnego czytelnictwa dobrej literatu
ry i korzystania z dokumentów.
Po II wojnie światowej sytuacja biblio
tek szkolnych zmieniła się niewiele, nato
miast biblioteki publiczne zaczęły przeży
wać prawdziwy renesans.
W r. 1963 Anna Gruner-Scłilumberger,
powróciwszy po pobycie w Stanach Zjed
noczonych do Francji, założyła stowarzy
szenie wspierające biblioteki dziecięce — La
Joie par les hvres. Rok później dołączyła do
niego, po wykorzystanym stypendium Ful
brighta, bibliotekarka Geneviève Patte.
Powstał projekt stworzenia nowoczesnych
publicznych bibliotek dziecięcych działają
cych na wzór amerykańskich.
W r. 1965, dzięki współpracy z radą
miejską Clamart, udało się otworzyć w tym
miasteczku położonym niedaleko Paryża
wzorcową bibliotekę. W r. 1972 została ona
upaństwowiona. La Joie par les livres z ko
lei stało się Narodowym Centrum Badaw
czym Literatury Dziecięcej i od r. 1987
otrzymuje egzemplarz obowiązkowy z tego
zakresu.
Geneviève Patte i jej współpraco
wnice propagowały w bibliotekach publicz
nych
jak najwięcej swobodnych form pracy
z dziećmi
— tzw. animację opartą nie tylko na czyta
niu. Starały się wyprowadzić bibliotekę po
za jej pomieszczenia. Były propagatorkami
szukania czytelników, a nie oczekiwania na
nich. Starały się zainteresować dorosłych
czytelnictwem dzieci^.
Biblioteka publiczna uważała w tym
czasie, że z powodzeniem może zastąpić
szkołę, przynajmniej w zakresie upowszech
niania książki, a nawet naukę czytania po
prowadzi w znacznie ciekawszy sposób niż
szkoła. Szkoła zarzucała bibliotekom pub
licznym odciąganie dzieci od poważnego
czytania na rzecz zabawy.
® Geneviève P a t t e : Laissez - les lire! Paris 1978;
Christine C o u r c o 1: Il y a 25 ans, La Joice par les
livres... „La Revue...” jw. s. 101-104.
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Rewolucja, która dokonała się w biblio
tekarstwie publicznym w latach sześćdzie
siątych, dotarła do szkoły i bibliotekarstwa
szkolnego w latach siedemdziesiątych, być
może na skutek coraz większego rozdźwięku między funkcjonowaniem bibliotek
szkolnych i pubhcznych, zapewne też zgod
nie z ówczesnymi zaleceniami UNESCO.
W szkołach podstawowych — elemen
tarnych — zaczęto tworzyć biblioteki z
ośrodkiem dokumentacji (BCD), a w szko
łach stopnia średniego — collège’ach i lice
ach — ośrodki dokumentacji i informacji
(CDI) lub przekształcać w nie biblioteki
klasowe, często wywodzące się jeszcze
z XIX-wiecznej tradycji.
Pierwsze zarządzenie w sprawie tworze
nia tego typu bibhotek w nowo otwiera
nych szkołach oraz przekształcenia istnieją
cych w nowoczesne placówki ukazało się
w r. 1973, ale dopiero w 1976 dzięki współ
pracy La Joie par les üvres i Narodowego
Instytutu Badań Pedagogicznych powstał
projekt, dzięki któremu można było
wprowadzać w życie wcześniejsze zamie
rzenia.
Szkolne biblioteki i ośrodki tworzyły się
przy współpracy szkoły, rodziców, biblio
teki miejskiej, władz lokalnych i różnych
organizacji terenowych. Jeżeli gmina była
zbyt biedna, aby zapewnić placówce od
powiedni poziom i wyposażenie, państwo
wspomagało szkołę dotacją. Mimo to stan
bibliotek szkolnych i ośrodków informacji
nie jest jeszcze zadowalający, choć funk
cjonuje już wiele szkolnych dobrze zorgani
zowanych CDI, zaopatrzonych w telefaksy
i CD-ROM-y, współpracujących z ośrod
kami informacji poza szkołą^.
W r. 1983 Ministerstwo Edukacji N aro
dowej utworzyło instytucję służącą pomocą
metodyczną w zakresie szeroko pojętych
środków informacji (w tym audiowizual
nych) przede wszystkim kadrze szkolnej.
Instytucja pod nazwą CLEMI (Centre de
liaison de l’enseignement et des moyens
d’information — Ośrodek Współpracy
Kształcenia i Środków Przekazu) pełni wie
’ Françoise C h a p r o n: Du nouveau au CDI.
„Bulletin...’ jw. s. 114-119.

le ról: ośrodka informacji pedagogicznej,
organizatora zbiorów audiowizualnych
w hceach, eksperta oraz placówki kształ
cącej kadrę.
W CLEMI pracują 23 osoby pełniąc
zarazem funkcje lokalnych koordynatorów.
Centrum to współpracuje z uczelniami wyż
szymi i ośrodkanń badawczymi, wyposażo
ne jest, oprócz środków audiowizualnych,
w podstawową hteraturę fachową francuską
i obcą, również w formie tradycyjnej
O tym, że ośrodki informacji w szkołach
(CDI) mają już trwałą, ugruntowaną pozy
cję, świadczyć może ćwiczenie przeznaczone
dla uczniów kończących V klasę, a więc
podstawowy stopień kształcenia szkolnego.
Ćwiczenie (w zeszycie ćwiczeń kontrolnych
przeznaczonym do samodzielnego opraco
wania w czasie wakacji) opisujące strukturę
szkoły przedstawia „dokumentalistkę” jako
jedną z czterech osób najważniejszych dla
funkcjonowania szkoły, tworzących Radę
Szkoły (poza nią są to: dyrektor, wychowa
wca i pedagog)
Wydaje się, że rywalizacja, a nawet an
tagonizm lat sześćdziesiątych i siedemdzie
siątych między szkołą a biblioteką przyniósł
skutki pozytywne. Spowodował baczne
przyglądanie się sobie nawzajem obu in
stytucji, co pozwoliło na wyraźniejsze okre
ślenie niedostatków i szkoły, i biblioteki
publicznej dla dzieci.
To również przyczyniło się do wy
szczególnienia barier między dzieckiem
a książką i informacją.
Można wyodrębnić dwa podstawowe ty
py przyczyn powstawania barier: psychicz
ne i społeczne.
Psychiczne to przede wszystkim przy
mus (zarówno szkolny, jak domowy, a na
wet biblioteczny) i wynikająca z niego nie
chęć do czytania oraz brak motywacji,
z czym często wiąże się brak zainteresowań.
Wśród przyczyn społecznych można wy
odrębnić: kulturowe, edukacyjne i instytu
cjonalne.
® Le CLEMI, une éducation aux médias. „Bul
letin...” jw. s. 108.
’ Marie-Madeleine P r i n: Nouveau Passeport, Pa
ris 1986 ćwicz. 23 (4 i 5).
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Bariery kulturowe wynikają najogólniej
rzecz ujmując z różnego statusu społecz
nego środowiska, w jakim dziecko żyje. We
Francji problem ten jest pogłębiony przez
istnienie wielorakich grup emigrantów, któ
re często z powodu ubóstwa, nieznajomości
języka i odmiennych tradycji kulturowych
są wyobcowane.
Na kongresie w Paryżu sygnalizowano,
że może pojawić się problem podobnego
typu barier, a więc przede wszystkim języ
kowych i kulturowych, między narodami
wchodzącymi w skład Zjednoczonej Euro
pyBariery edukacyjne to głównie nieumie
jętność czytania bądź niewystarczający po
ziom tej „sztuki”. Powodują one rezygno
wanie z trudniejszej drogi — drogi lektury
— na rzecz korzystania z coraz powszech
niejszych środków audiowizualnych. I w tym
przypadku jednak może dać o sobie znać
bariera braku przygotowania technicznego.
Barierą jest również nieumiejętność korzys
tania ze źródeł informacji.
Bariery instytucjonalne to źle funkcjonu
jące szkoły, biblioteki i inne instytucje kul
tury, niedostatecznie wyposażone, z niedokształconą kadrą, nie dostosowane do po
trzeb środowiska, w którym działają.
Zauważa się również ostatnio, że, nieza
leżnie od typu istniejących barier, generalną
przyczyną ich powstawania, tak jak w in
nych dziedzinach życia dziecka, jest nie
kompetentny dorosły.
Jakie działania podejmuje się we Francji,
aby niwelować zauważane bariery?
Przede wszystkim — we wszelkich moż
liwych dziedzinach i działaniach —
przez odchodzenie od przymusu.
W s z k o ł a c h przez zastępowanie
lekcji zajęciami w grupach, które tworzą się
na zasadzie wspólnych zainteresowań, przez
uatrakcyjnianie lekcji zastosowaniem środ
ków audiowizualnych czy np. formami
teatralnymi, eliminowanie podręczników na
korzyść literatury popularnonaukowej, róż
nego typu dokumentacji, także tworzonej
przez dzieci indywidualnie lub zespołowo
(np. gazety, kartoteki, filmy, nagrania, ma
py, plany itd.)’°.
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W b i b l i o t e c e przez maksymalne
upraszczanie formalności, wychodzenie na
przeciw dzieciom z atrakcyjnymi propozy
cjami spędzania czasu. W środowiskach
zaniedbanych kulturalnie przez powolne,
nie zrażające się zachęcanie do książki,
biblioteki, informacji.
W d o m u przez rezygnowanie z co
dziennego, często męczącego dziecko, czyta
nia fragmentu obowiązkowej lektury na
rzecz uczenia posługiwania się pismem
w naturalnych sytuacjach domowych i spo
łecznych — np. odczytywanie przez dziecko
nazw kupowanych towarów, przepisów ku
linarnych przy okazji wspólnie przygotowy
wanych posiłków itp. ’ ’
Zarówno w szkole, jak w bibliotece pub
licznej bardzo powszechną formą w krajach
zachodnich jest opowiadanie bajek. Istnieje
specjalny zawód „opowiadacza bajek”, do
wykonywania którego prócz umiejętności
aktorskich potrzebne są wiadomości z za
kresu psychologii dziecięcej’^.
Forma ta, uważana za wstępny etap
oswajania dziecka z literaturą, pomaga
w poprawnym wysławianiu się i przyspiesza
kontakt z książką. Bajki dzięki temu, że
niosą treści uniwersalne, są zrozumiałe na
wet dla dzieci o zróżnicowanych korzeniach
kulturowych. Na wspomnianym tu kilku
dniowym kongresie IRSCL cały dzień po
święcony był rozmaitym problemom bajek
(historii, edytorstwu, symbolice, recepcji)
wraz z praktyczną prezentacją ich przez
„opowiadaczki” w języku francuskim i an
gielskim.
Do niwelowania barier wynikających
z różnic kulturowych, poza wymienionymi
już instytucjami, włączyli się również wy
dawcy przez edycje specjalnie przygotowa
ne pod tym kątem — tak np. Wydawnictwo
„Syros” publikuje paralelnie w języku franMichel B a r r é ; Laventure decumentaire. Une
alternative aux manuels scolaires, Paris 1983 oraz referat
przedstawiony na Kongresie przez Evelyne B r o n 
ze n g - L a vi e — La problématique du documentaire
scientifique et technique d'enfance et de jeunesse.
” Lire, c’est vraiment simple! Paris 1983. Praca ta
jest dość szeroko omówiona przeze mnie w artykule
Czytanie jest naprawdę proste!... Jeśli jest sprawą wszyst
kich G,Guliwer” 1991 nr 2 s. 57-60),
Wywiad z Agnès H o 11 a r d, Le conte à l'ecole,
na lamach „La Revue...” jw. s. 74-76.
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cuskim i drugim trzy książki (kucharską,
wybór bajek oraz wybór nowel lub opowia
dań współczesnych), które m.in. umożliwia
ją ciągłość kontaktu z tradycjami własnej
kultury, a zarazem mogą ułatwić naukę
języka francuskiego — języka kraju osiedle
nia. Wydano już „zestawy” w 12 językach
(w tym arabskim i chińskim), w końcu
1991 r. w przygotowaniu była już wersja
polska
Niwelowanie barier instytucjonalnych to
organizowanie dobrych placówek stara
niem władz, rodziców i samych zaintereso
wanych instytucji. Pomocą w realizowaniu
tego celu powinny być ośrodki badawcze
Informacja podana na kongresie przez Suzanne
B u k i e t , przedstawicielkę wydawnictwa „Syros”.

oraz metodyczne, instytucje kształcące
kadrę do szkół i bibliotek oraz szeroko
dostępna informacja o literaturze dziecięcej
i młodzieżowej.
Wydaje się, że po latach doświadczeń
instytucje odpowiedzialne we Francji za
dostęp dziecka do książki, piśmiennictwa
i informacji wypracowały optymałny mo
del. Polega on na jak najszerszej współ
pracy szkoły, rodziny, środowiska lokal
nego, instytucji państwowych i społecznych
(w tym oczywiście bibliotek różnych typów,
a przede wszystkim dziecięcych i młodzieżo
wych oraz mediatek). Można mieć nadzieję,
że będzie on najpełniej służył przygotowa
niu dzieci i młodzieży do poznawania i wy
korzystywania zasobów kultury i cywiliza
cji współczesnego świata.

Barbara Białkowska

Dyslektycy w bibliotece
Próby przełamywania barier
podejmowane w bibliotekach skandynawskich
Jedną z barier w rozwijaniu czytelnictwa
i korzystaniu z zasobów bibliotecznych jest
brak zdolności do czytania i pisania związa
ny z dyslekcją. Jest to zaburzenie w po
prawnym czytaniu polegające na niemoż
ności powiązania dźwięku z prawidłowo
rozpoznaną literą. Dyslekcją wyraża się
w błędach wymowy trudnych wyrazów,
w przemieszczaniu sylab, przekręcaniu
słów, a związana jest z rozwojem lewej
półkuli mózgu.
Trudności tego typu bywają w dużym
stopniu ukrywane. Ułomność ta może być
niewidoczna dla innych, zwłaszcza że w wię
kszości przypadków dyslektycy nie są upo
śledzeni umysłowo. Wiele wybitnych oso
bistości było dyslektykami, np. Einstein,
Andersen, Churchill. Drogą cierpliwego
ćwiczenia można pokonać tę dolegliwość
i osiągnąć biegłość w czytaniu, ale wielu
dyslektyków, gdy są pozostawieni sami so
bie, uważa się za tępych i traci wiarę w sie
bie. Robiąc wszystko, by ukryć te trudności,
hamują swój rozwój stałym przymusem ma

skowania się oraz znajdywania wymówek,
by uniknąć konieczności czytania i pisania.
A przecież żyją w społeczeństwie, w którym
umiejętność czytania i pisania jest nie
zbędna do funkcjonowania w pracy, w do
mu i w czasie wolnym.
W Szwecji
Birgitta Ahlen \ instruktor biblioteczny
z Okręgowej biblioteki w Uppsali, stwier
dza, że 5-10% stutysięcznej rzeszy opusz
czającej co roku szkoły podstawowe
w Szwecji ma tego typu trudności,
a 300-500 tys. dorosłych cierpi na dysłekcję
mniej lub bardziej zaawansowaną. To oni
właśnie w latach 70. zaczęli otwarcie mówić
o swojej ułomności i domagać się funduszy
na poprawę sytuacji. Część uniwersytetów
ludowych w Szwecji wprowadziła wówczas
istniejące do dziś specjalne kursy dla dys' Birgitta A h le n ; The library and dyslectics ( Bib
lioteka i dyslektycy), „Scandinavian Public Library
Quarterly” 1989 nr 2, s. 18-20.
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lektyków, a w r. 1979 założono Stowarzy
szenie na Rzecz Lepszego Czytania i Pisa
nia (szwedzki skrót FMLS). Ma ono na celu
szerzenie wiedzy na ten temat, pracę nad
edukacją dorosłych oraz koordynowanie
badań. Stowarzyszenie zwraca szczególną
uwagę na pomoc szkołom i dzieciom, by
zapewnić im pomoc potrzebną do indywi
dualnego opanowania sztuki czytania i pi
sania.
W latach 80. biblioteki szwedzkie starały
się współpracować z organizacjami działa
jącymi na rzecz dzieci. Biblioteki okręgowe
wydały broszury informacyjne na temat
języka i ćwiczeń językowych, czytania, bib
liotek i ich zasobów. Rodzice byli infor
mowani o ważności wierszyków dziecin
nych, piosenek oraz głośnego czytania dzie
ciom. W ten bowiem sposób przed pójściem
do szkoły dzieci uczą się języka praktycz
nego i nawyków czytelniczych — świado
mość języka i zasób słów zapewniają dziec
ku dobrą pozycję w szkole, gdy zaczyna
ono uczyć się czytania.
Wtedy sprawą zasadniczą jest, by po
zwolono dziecku uczyć się jego własnym
tempem, by metody nauczania były tak
zróżnicowane, że dziecko będzie mogło asymilować czytelnicze techniki i ogarnąć ro
zumem to, co czyta. Gdy szybkość nauki
jest zróżnicowana, każde dziecko może
mieć poczucie sukcesu oraz postępów
w czytaniu i nabrać zaufania we własne siły.
Ale w przeciętnej klasie (złożonej z 20-25
uczniów) z końcem drugiego roku nauki
szkolnej zwykle znaleźć można 7-8 dzieci,
które nie opanowały czytania w dostatecz
nym stopniu. I wówczas ważne jest nie
maskowanie się i ucieczka od trudności, ale
postawa typu: „Nie czytam bardzo dobrze,
zatem muszę czytać więcej”. Tu jest wielka
rola nauczycieli i bibliotek, aby zapropono
wać dziecku tak frapujące opowieści, które
sprawią, że trudne przedzieranie się przez
słowa będzie wydawało mu się warte za
chodu.
Dzieci potrzebują dzielić doświadczenia
czytelnicze z inną osobą. Zainspirowany
angielską metodą Belfield, szwedzki system
„codzienny kwadrans” przewiduje, że uczą
cy się czyta głośno rodzicom lub innemu
dorosłemu codziennie przez 15 minut w do
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mu. Jeśi dla dziecka stanowi to trudność,
dorosły czyta tekst najpierw, by zachęcić je
do przeczytania fragmentu. Później oma
wiają treść i trudne słowa. Przekonano się,
że najsłabiej czytający robią największe po
stępy dzięki tej metodzie cierpliwych i co
dziennych ćwiczeń.
Jednakże w każdej klasie można znaleźć
2-5 uczniów (częściej są to chłopcy), którzy
mają kłopoty z dyslekcją. Jeśli uczeń w cza
sie piątego roku nauki szkolnej nie czyta
płynnie, należy szybko przystąpić do in
dywidualnej pracy — i proces uczenia roz
począć od nowa. Ale teraz potrzebne są
inne pomoce, gdyż większość tzw. „łat
wych” książek używanych na pierwszym
etapie nauki szkolnej jest dla tych uczniów
już zbyt dziecinna.
W Szwecji starsze dzieci oraz dorośli
dotknięci dyslekcją stosują w ćwiczeniach
czytania książki mówione. Książka nagra
na, używana wraz z wersją drukowaną, jest
w zasadzie czytana dwa lub trzy razy z róż
ną prędkością, przy czym trzeci raz bardzo
powoli. Ćwiczący czytanie najpierw słucha
tekstu odtwarzanego z normalną prędkoś
cią, by zrozumieć treść. Potem słucha wersji
powolnej, śledząc jednocześnie tekst w zwy
kłej książce drukowanej. Następnie na prze
mian słucha i czyta tekst drukowany oraz,
jeśli to możliwe, czyta głośno komuś doros
łemu. Zaletą tej metody jest przeczytanie
całej książki, i to takiej, jaką czytają szkolni
rówieśnicy.
Rolą biblioteki jest, by zaspokoić potrze
by osób z dyslektycznymi upośledzeniami
przez udostępnianie im książek mówionych
wraz ze zwykłymi. Winny więc gromadzić
takie zestawy i udostępniać je szkołom oraz
tym, którzy tego potrzebują. Takie materia
ły gromadzi okręgowa biblioteka w Uppsali, ponadto przygotowuje seminaria dla
nauczycieli i personelu bibliotecznego po
święcone problemom dyslektyków.
W Norwegii
Biblioteki publiczne w Norwegii,
w okręgach Rogaland i Hordaland, podjęły
w r. 1988 kampanię propagującą bibliotecz
ne ułatwienia dla osób mających kłopoty
z czytaniem (opłaconą z funduszy Norwes
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kiego Dyrektoriatu Bibliotek Publicznych
i Szkolnych). Celem przedsięwzięcia było
zachęcenie słabo czytających do korzysta
nia z bibliotek, a równocześnie lepsze ich
wyposażenie, aby mogły pomóc tym, którzy
o tę pomoc się zwrócą. Zdecydowano, że do
osób, które słabo czytają, trzeba dotrzeć
w inny sposób niż przez konwencjonalną
informację pisemną lub drukowaną.
Dobrą metodą okazała się reklama w lo
kalnych rozgłośniach radiowych. Lokalne
„Radio 102” ma stosunkowo dużą grupę
słuchaczy. Dla celów podjętego ekspery
mentu wyodrębniono cztery podgrupy:
dzieci, młodzież i dorosłych mających pro
blemy z czytaniem i pisaniem oraz rodziców
dyslektycznych dzieci i młodzieży. We
współpracy z lokalną agencją reklamową
powstały cztery 45-sekundowe „dźwiękowe
plakaty”. Każdy taki „dźwiękowy plakat”
nadawano raz dziennie przez 28 dni (łącznie
112 razy) o takich porach, kiedy odnośne
grupy, do których skierowana była zachęta,
najczęściej słuchają lokalnego „Radia 102”.
Równocześnie biblioteki zgromadziły
wszelkie materiały i informatory Norwes
kiego Stowarzyszenia Do Walki z Dyslekcją, przeszkolono personel oraz przygoto
wano zestawy książek z dużym drukiem
oraz książek mówionych odpowiednich dla
tych trzech grup wiekowych. Bibliotei obję
te eksperymentem relacjonują, że wielu ro
dziców dzieci słabo czytających zwracało
się o pomoc w wyszukaniu książek z dużą
czcionką oraz informacji i publikacji na
temat dyslekcji. Do bibliotek trafiła spora
liczba nowych czytelników, którzy słyszeli
reklamy radiowe. Ponadto tego rodzaju
kampania reklamowa uświadomiła opinii
społecznej, że istnieją i dzieci, i dorośli,
którzy mają kłopoty z czytaniem, ale i dla
nich również biblioteki mają odpowiednie
zbiory. Wydaje się więc, że pomoże to
w przełamaniu bariery izolowania się ludzi
z trudnościami w czytaniu, zachęci do ćwi
czeń i korzystania z fachowej pomocy rów
nież rodziców dzieci dyslektycznych.
Pisze o tym Per Q v a 1 e, dyr. biblioteki publicz
nej w Tysvaer w artykule Library users with reading and
writing difficulties (Użytkownicy bibliotek mający trudno
ści z czytaniem i pisaniem), „Scandinavian Public Lib
rary Quarterly” 1989 nr 2, s. 13-15.

W Danii
W Danii natomiast postanowiono po
djąć działania w pewnym sensie profilak
tyczne, tzn. uprzedzić mogące występować
trudności w opanowaniu sztuki czytania
przez podjęcie działań stymulujących roz
wój językowy małego dziecka. W latach
1988-1989 biblioteka dziecięca w Holstebro
podjęła się gromadzenia materiałów po
mocnych do ćwiczeń korekcyjnych, wyko
rzystywanych przez logopedów i opieku
nów dzieci z upośledzeniami mowy. Zorien
towano się, że liczba dzieci mających trud
ności z mówieniem i wady wymowy róż
nego stopnia jest daleko większa, niż
sądzono. Oczywiście przyczyn tego stanu
rzeczy jest wiele, ale wydaje się, że wpływa
na to również szybsze tempo życia (także
dzieci) oraz wiele godzin spędzanych na
oglądaniu telewizji. Po konsultacjach z lo
gopedami ustalono, że do ćwiczeń w mó
wieniu potrzebny jest zbiór gier i plansz
(obrazków), które będą — przez zabawę
— zachęcały dziecko do mówienia. Powin
ny to być materiały poświęcone tematom,
których nie sposób wyczerpująco ująć za
pomocą innego środka przekazu (np. poję
cie kolorów i kształtów, mimiki i języka),
i należy je traktować jako przedłużenie
materiałów drukowanych. Powinny przed
stawiać przedmioty w sposób realistyczny.
Po roku, dzięki dotacji finansowej, bib
lioteka dziecięca w Holstebro zgromadziła
zbiór 300 gier (w tym część stanowią du
plikaty), które zostały skatalogowane (przy
jęto specjalną metodę opracowania tych
materiałów), aby można było traktować je
jako integralną część zbiorów bibliotecz
nych i wprowadzić do unowocześnionej
bazy danych bibliotek publicznych Danii
(BASIS) 3.
Rodzice i nauczyciele przedszkolaków
z upośledzeniami mowy tworzyli zasadniczą
grupę celową podjętego eksperymentu. Bib
lioteka nawiązała kontakty z logopedami
oraz nauczycielami zatrudnionymi w żłob
kach i przedszkolach. Ze zbiorów biblio
tecznych korzystają też rodzice małych
’ Relacjonuje to artykuł Mette J o r e n s e n : Lan
guage and play (Język a zabawa), „Scandinavian Public
Library Quarterly” 1989 nr 2, s. 21-22.
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dzieci, którym gry zapewniają zabawę i nie
konwencjonalną metodę powiększania za
sobu słów i umiejętności formułowania
zdań. Materiałów tego typu nie spotyka się
bowiem w sklepach z zabawkami.
Hołstebro jest miejscowością, gdzie zna
lazło dom wielu uciekinierów ze Sri Lanki
i ich dzieci. Biblioteczne zbiory pobudzające
mówienie okazały się bardzo przydatne dla
nauczycieli tych dzieci. Zwykłe ilustracje
przedmiotów codziennego użytku ujawniły
wielką użyteczność przy nauce mówienia
dla małych dzieci oraz przy nauce języka
obcego i do ćwiczeń w czytaniu dla dzieci
starszych. Tego typu zbiór materiałów mo
że więc mieć dużą przydatność nie tylko dla
dzieci z wadami wymowy, ale i dla dyslek
tyków oraz dla dzieci ze środowisk imigranckich lub mniejszości narodowych, dla któ
rych język szkolny nie jest językiem rodzin
nym.
Przedstawione działania bibliotek skan
dynawskich przekonują nas, że biblioteki

nie są tylko dla najlepiej czytających. Zaso
by biblioteczne kompletowane tak, aby słu
żyć pomocą również tym słabym, którzy
mają trudności, pomagają w przezwycięża
niu barier i mogą sprawić, że, jak pisał
szwedzki poeta Lennart Hellsing, „książki
powinny świecić jak słońce” — także dla
dyslektyków.
Obserwacje i doświadczenia bibliotek
skandynawskich skłaniają nas nie tylko do
baczniejszej obserwacji naszych dzieci ma
jących trudności z czytaniem, ale i do po
dejmowania prac nad usuwaniem tych ba
rier. Sądzę, że nasze biblioteki dziecięce
rozszerzające swoje zasoby o materiały nieksiążkowe powinny mieć na uwadze nie
tylko funkcje rekreacyjne i poznawcze wo
bec czytelników, ale równie terapeutyczno-kompensacyjne w stosunku do dzieci
z trudnościami. Powinniśmy do nich do
trzeć, aby każde miało możność doświad
czyć radości kontaktu z książką, sztuką
i pięknem myśli.
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Sierpc i ziemia sierpecka w XX wieku — to temat
konkursu na wspomnienie lub opracowanie do
kumentalne, ogłoszonego przez Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną, Muzeum Ziemi Mazowiec
kiej, Dom Kultury, Fundację „Sierpc 2000”, od
działy stowarzyszeń, spółki i firmy. Inicjatywie tej
patronują: prezes Towarzystwa Naukowego Pło
ckiego, burmistrz i przewodniczący Rady Miejs
kiej Sierpca, wójtowie i przewodniczący rad
gmin, a podjęto ją, aby uchronić od zapomnienia
pamięć o wydarzeniach i przemianach oraz zwią
zanych z nimi ludziach, zgromadzić możliwie
szeroką dokumentację dziejów ziemi sierpeckiej.
Przedmiotem prac może być każdy rodzaj wspo
mnień osobistych bądź opis wydarzeń i faktów
z lat 1901-1991; organizatorzy lie wprowadzają
żadnych ograniczeń w zakresie problematyki,
formy i objętości. Prace (w 2 egz.) przyjmuje do
31 XII 1992 Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz
na (Sierpc, ul. Płocka 30). Przewidziano nagrody:
I — 5 min zł, II — trzy po 3 min, III — sześć po
1 min. J.B.
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Sprawozdania i materiały Wojewódzkiej Biblio
teki Publicznej w Kielcach 4/92 — zawartość:
Wojciech S z y m a n o w s k i — „Biblioteki pub
liczne po 1991 r.”, Elżbieta S t e c — „Pamiętniki
w zbiorach regionalnych WBP”, Ewa P i o t 
r o w s k a — „Kalendarze XIX w. w zbiorach
czytelni czasopism WBP”, Małgorzata G r o 
d ź i c k a —- „Nowe czasopisma dla dzieci i mło
dzieży”, Lidia J u r e k — „Wypożyczalnia kaset
video w bibliotece”, Maria P a s c h a l s k a
— „Dzieciom specjalnej troski”, Jarosław F i r 
le j — „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
w Busku Zdroju”, M arta M a d e j — „Biblioteki
publiczne Kielc i województwa w prasie”. Nadto
4 szczegółowe tabele dotyczące bibliotek publicz
nych w r. 1991, wskaźników ich działalności,
zatrudnienia oraz obszerna kronika WBP 1991.
Wszystko bardzo interesujące, nie popieramy
tylko zasady dzielenia na okładce wyrazu Spra
wozdania.

Nowe książki
dla dzieci i^inłodzieży
Chciałabym dziś przestrzec przed zaku
pem wydanej przez oficynę BGW serii (czte
rotomowej jak dotąd) pod tytułem „Księga
odkryć”. Zaiste dzieła te dokonują odkryć
niebłahych. Najbardziej ujęła mnie prosta
i niebanalna definicja jachtu zawarta w to
mie poświęconym maszynom:
Jachtami nazywają się żaglówki, które pływa
ją na trasach wyznaczonych przez boje (s. 34).

Księga odkryć. Zadziwiające maszyny.
Tekst BRIAN WILLIAMS, ilustracje Seba
stian Quigley, przekład Konrad Waloszczyk, redaktor Małgorzata Samborska,
45 s., 42 500 BGW.
Nie nudziłam się i przy lekturze następ
nych tomów: Księga odkryć. Niezykle bu
dowie. Tekst SIMON ADAMS, ilustracje
Stephen Biesty, przekład Małgorzata Perlin, redaktor Małgorzata Samborska, 45 s.,
42 500, BGW. Wreszcie bowiem wiem, że
nie fatalne ciastka stały się przyczyną
śmierci francuskiej królowej. Zaszkodziło
jej mleko:
Maria Antonina założyła obok pałacu małą
farmę i lubiła bawić się w mleczarkę. Jej sposób
bycia sprawił, że stała się bardzo niepopularna
wśród ludu francuskiego i w październiku 1791,
po wybuchu Rewolucji Francuskiej, została stra
cona (s. 35).

Odkryłam też cud natury w postaci yeti,
którego ślady zostały sfotografowane, ale za
to on chyba nie istnieje:
W 1951 w Himalajach sfotografowano ślady
stóp yeti, ale nikt nie jest w stanie udowodnić, czy
to kudłate, podobne do małpy stworzenie rzeczy
wiście istnieje (s. 7).

Księga odkryć. Cuda natury. Tekst ANI
TA GANERI, ilustracje Mike Saunders,
przekład Paweł Lipszyc, redaktor Małgo
rzata Samborska, 45 s., 42 500, BGW.
Oczywiście rewelacji jest więcej. W tej
samej książce zawarto ciekawą informację,
że „Większość gwiazd umierając pęcznieje,
a kiedy Słońce spęcznieje, stopi i zniszczy
Ziemię” (s. 13). Można tak cytować dowol
nie długo. Jest to wyjątkowo rażący przy
kład nierzetelności wydawcy, a właściwie
redaktora. Celowo w adresie wydawniczym
przytaczam nazwisko redaktora, bowiem

on, a właściwie ona, odpowiada za skan
daliczny poziom tego pseudonaukowego
bubla. Zaiste spęczniałam ze złości niczym
gwiazda i mogę tylko mieć nadzieję, iż
trudności finansowe powodują, że koleżan
ki bardzo starannie oglądają książki przed
zakupem i nie dają się zwieść kolorowym
ilustracjom książki czy twardym okładkom.
Dla porządku przestrzegam jeszcze przed
tomem czwartym, z którego cytatu już
oszczędzę sobie i czytelnikom:
Księga odkryć. Osobliwe zwierzęta. Tekst
MARK CARWADINE, Uustracje Jim
Channell, przekład Paweł Lipszyc, redaktor
Małgorzata Samborska, 45 s., 42 500,
BGW.
Następna książka wcale nie jest lepsza
od omówionych powyżej. Znowu — inny
tym razem — wydawca próbuje nas uwieść
kolorowymi rysunkami, dość zresztą infan
tylnymi, i podaje mnóstwo niedokładnych,
powierzchownych wiadomości.
Encyklopedia świat dziecka. Księga V.
O wynalazkach. Tekst GIUSEPPE ZANINI, ilustracje Tony Wolf, tłumaczenie Mi
rosława Stańczyk, Tomasz Stańczyk, 77 s.,
70 tys, Res Polona. Książka zawiera po
prostu błędy: „Inkunabuły — Tak oto wy
glądają strony najstarszych książek, dziś
stanowiących rzadkość, nazywanych inku
nabułami” (s. 11). Jeśli się nie wie, co to są
inkunabuły, można po prostu sprawdzić
w encyklopedii, proszę państwa tłumaczy
i redaktorów. Przy omawianiu technik dru
karskich mowa jest tylko o linotypie i foto
składzie — a monotyp nie znalazł uznania
w oczach autora. W ogóle autor jest mało
kompetentny •—• ale to jego sprawa. Czy
jednak naprawdę musimy przenosić na nasz
grunt każdy zagraniczny kicz i bubel? Pyta
nie nie jest niestety retoryczne — gorąco
ostrzegam przed tego typu wydawnictwami,
bo jest ich wiele, łatwo zasugerować się
szatą graficzną i pompatyczną reklamą,
a potem stoi taki koszmar na półce i stra
szy.
RICHARD HUMBLE Statki i okręty.
Ludzie na morzach i oceanach, przeł. An
drzej Milcarz, il. Bark Bergin i in., konsul
tant Sławomir J. Cieśliński, Wydawnictwo
Dolnośląskie, 47 s., 45 tys. Ta książka
odbiega poziomem od omawianych poprze-
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dnio — Wydawnictwo Dolnośląskie dba
o poziom — choć też ma drobne wady. Jest
to nieuniknione w pozycjach, które w kilku
zdaniach chcą zmieścić ogromny materiał.
Musi to prowadzić do uproszczeń i błędów
(np. typowym sposobem walki okrętów sta
rożytnej Grecji było staranowanie, wdziera
nie się na pokład przeciwnika — abordaż
— zdarzało się bardzo rzadko; na żaglow
cach liniowych typu H.M.S. Victory nie
wielka liczba kanonierów pozwalała obsłu
giwać działa tylko na jednej burcie; radio
w akcji ratowniczej po katastrofie Titanica
niestety nie odegrało istotnej roli, ponieważ
jedyny okręt, który mógłby pomóc rozbit
kom, zlekceważył sygnał SOS i nie przy
płynął; brakuje też np. dokładniejszego wy
jaśnienia, na czym polegało i dlaczego tak
ważne było łamanie linii okrętów itd.). Mi
mo tych drobnych potknięć książkę uwa
żam za ciekawą, tym bardziej że zawiera
słowniczek i zestawienie chronologiczne.
Klasyfikacja 65
Co i jak. Wędrówki zwierząt. VITUS B.
DROSCHER, przekład Marek Zybura, ilu
stracje Gerd Werner, Janice Brownlees-Kaysen. 48 s., 48 500, Atlas.
Samo nazwisko autora jest gwarancją,
że książka jest ciekawa i dobrze napisana.
Zawiera wiele podanych w przystępnej for
mie informacji i na pewno zainteresuje
wszystkich lubiących przyrodnicze opo
wieści. Staranny przekład przyczyni się do
niewątpliwego sukcesu wydawniczego.
Klasyfikacja 59
HANNA KUNZEL, CHRISTA UNZNER-FISCHER — O Jurku, którego bolał
ząb, 4 tys. Der Kinderbuchverlag Berlin.
Bardzo słuszna i pouczająca historia
Jurka, który lubił słodycze, nie mył nato
miast zębów. W zębach zalągł mu się zatem
diablik Boliząb. Finał rozgrywa się u den
tysty, a morał nasuwa się sam. Ilustracje są
dość paskudne, przypominające rysunki
z makabresek. Nie wiadomo, kto przełożył
tę opowiastkę — może tłumacz wstydził się
swoich drobnych potknięć stylistycznych.
Nie jest to arcydzieło, ale moim zdaniem
wszystko, co mogłoby skłonić polskie dzieci
do mycia zębów, zasługuje na poparcie.
I N
JOANNA CHMIELEWSKA Pafnucy i je
go skarb il. Dariusz Romanowicz, 47 s..
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21 tys., Wydaw. „Egida Westy”. Dobrze
napisana, sympatyczna opowiastka dla
dzieci młodszych. Wydra Marianna, miś
Pafnucy czy lis Remigiusz mogą liczyć na
zainteresowanie i ciepłe uczucia czytelni
ków. Zwierzęta odnajdują zakopany przez
złodziei skarb. Oprócz akcji kryminalnej
powieść zawiera akcenty ekologiczne. Na
uwagę zasługuje też niebanalna szata gra
ficzna. Polecam.
II
CARRIE AUSTEN, przeł. Zofia Kierszys
— Wymarzony chłopiec Julie, Wydaw. Marba Crown Ltd., 116 s., 12 800 zł. Treść tej
książki stanowią dwa problemy — czy nie
jaki Mark zaprosi czternastoletnią Julie na
szkolną potańcówkę, czy też będzie musiała
pójść sama i czy półtorej godziny na przy
gotowanie się do zabawy wystarczy jej, czy
też nie. Książka jest tak błaha, że właściwie
nie wiem, czy w ogóle zwracać na nią
uwagę; nie jest ani dobra, ani zła, po prostu
przypomina prażoną kukurydzę — niby coś
się je, a żołądek wciąż pusty.
Druga pozycja z tego cyklu, Becky Bart
lett superstar tej samej autorki, ma tylko
107 stron i gdyby autorka chciała coś
powiedzieć, to mogłaby, bo jest tu jakiś
konflikt i cień problemu. Niestety, wygląda
na to, że wszystkim zaangażowanym w ten
tomik zależy jedynie na honorarium. Nawet
projektodawca okładki zaoszczędził na mo
delce i uparcie pokazuje trzy dziewczynki,
choć bohaterkami są cztery.
Przy czytaniu tych książeczek ogarnęły
mnie wspomnienia z lat, w których po
wstawały książki Haliny Snopkiewicz, Kry
styny Siesickiej, Elżbiety Jackiewiczowej.
Przy wszystkich słabościach tej literatury
budziła ona prawdziwe emocje, skłaniała do
refleksji, stawiała niebłahe pytania. Do dziś
pamiętam toczoną ponad dwadzieścia lat
temu zażartą dyskusję o Czasie Abrahama.
W latach osiemdziesiątych takie emocje
budziły książki Małgorzaty Musierowicz,
która z nieznanych powodów złamała nie
stety pióro. I biedne dziewczyny lat dzie
więćdziesiątych muszą czytać panią Austen.
Cóż, nie przerwie im to snu.
IV
Legendy Gdańskie. Baśnie, podania
i przypowieści zebrał, opracował i wstępem
opatrzył Jerzy Samp, U. Wawrzyniec Samp,
Oficyna Wydawnicza Graf, 207 s., 46 800 zł.
Książka bardzo starannie wydana — pięk-

ny papier, wyraźna czcionka, ciekawe ilus
tracje. Baśnie są starannie dobrane, często
nieznane, edytorsko książka jest dobrze
opracowana — zawiera bibliografię i słow
niczek trudnych wyrazów, tylko nie wiem,
czy takie książki znajdują dziś wielu czytel
ników. Na pewno jednak lubiąca podania
młodzież będzie nią usatysfakcjonowana.
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MIROSŁAW STECEWICZ i LEON
KORN — Miasto z chmur, ił. Sabina Sicińska-Siwczuk, Oficyna Wydawnicza Graf, 203
s., 38 400 zł. Jak na kryptoreklamę bulterierów stanowczo za długie. Jak na powieść
fantastyczną zbyt nudne. Kołejne skojarzenie
gastronomiczne — piana z białek. Ale jeślj
ktoś lubi.. W każdym razie już na 135 stronie
coś się zaczyna wyjaśniać, a na 203 Ciocia
Titli, Ziózio, Funio, Straszydło Dydłoń i cała
reszta wracają na Wyspę Umpłi-Tumpli,
z czego wniosek, że kiedyś jeszcze zarobią
autorzy i recenzentka. Bibłioteki, jeśli kupią,
to moim zdaniem stracą.
II
de J. THOMAS-BILSTEIN — Mini-bajeczki, tłum. K. Jankowska, U. de F. Herros
et V. Mełlo, Wydaw. „Debit”, 25 600 zł.
Bajeczek jest pięć. Dwie są znane jeszcze
z czasów Ezopa — „Pasikonik i mrówki”
oraz „Lis i bocian”. Dwie zawierają pewne
nowe myśli — w bajce „Czerwone pantofe
lki” Marysia sierota wcale nie ma aniels
kiego charakteru, co jest u sieroty cechą
rzadką. Ale pierwsza bajka, „Żabi król”,
narusza podstawową zasadę bajek, wedle
której nagrodzone zostają cnota i pracowi

Sympozjum w Radomiu — Region jako podmiot
lokalnej społeczności — odbyło się 25 V pod
patronatem wojewody, zorganizowane przez
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Ośrodek
Promocji Kultury Regionalnej Przy OW PAX.
W programie: „Antropologiczno-etyczne aspekkty regionalizmu” — ks. dr Henryk S k o r o w s k i (ATK Warszawa), „Tradycje regionalne pół
nocno-zachodniej Małopolski” — prof, dr Adam
M a s s a l s k i (WSP Kielce), „Genius loci ziemi
radomskiej” — inż. arch. Tadeusz D e r 1 a t k a
(wicewojewoda). Dr Jerzy Sekulski, wicedyr.
WBP, mówił o zasobach regionalnych placówki

tość, zaś nieuczciwość i złość ponoszą karę.
Dlaczego zatem księżniczka, która nie chce
się wywiązać ze złożonej żabie obietnicy,
a w końcu rzuca nią o ścianę, dostaje
w nagrodę księcia za męża — zgadnąć
trudno. Ja na miejscu księcia uciekłabym,
gdzie pieprz rośnie.
I N
Obserwując nasz rynek wydawniczy co
raz częściej dochodzę do wniosku, że wy
dawcy nie czytają książek, które wydają,
tylko gazety. Z gazet dowiadują się, że
przed wojną to nawet słońce było większe.
I wydają każdą przedwojenną ramotę; ta
nio, bo prawa autorskie wygasły, a przy
tym „słusznie”. Tylko kto dziś przeczyta
książkę ZBISŁAWA Z DOBRZANOWA
Granat (il. Bohdan Wróblewski, 36 s., 12
tys., P.W.EGROSS)? Oczywiście, są i dziś
wielbiciele koni, ale mimo wszystko mówią
nieco już innym językiem. Takie natrętnie
moralizatorskie opowiastki należą do cza
su, który minął.
III
Podobnie Collin kontra Napoleon FRAN
KA HELLERA (oprać, na podstawie wyd.
z 1931 r. w przekładzie Róży Centnerszwerowej, 203 s., 25 tys). W założeniu ma to
być powieść sensacyjno-przygodowo-humorystyczna. Tylko humor jest zwietrzały
i nieśmieszny, przygody mało interesujące,
a intryga właściwie niezrozumiała. Powieść
zawiera przy tym wiele aluzji i odniesień,
z których znaczna część jest dzisiaj nie
zrozumiała. Naprawdę szkoda sił i środków
na wydawanie takich książek.
III
MAŁGORZATA GROCHOCKA

i jej działalności w sferze upowszechniania wiedzy
o regionie. Sympozjum towarzyszyły, prezentacja
malarstwa Krzysztofa M a ń c z y ń s k i e g o , kie
rmasz wydawnictw regionalnych, koncert kapeli
i zespołu ludowego z GOK w Wieniawie. D.T.
PODZIĘKOWANIA
Poseł na Sejm RP, p. Irena Maria Nowacka,
podziękowała Zarządowi Głównemu SBP za
wzięcie udziału w zorganizowanej przez nią akcji
i przekazanie książek (publikacje fachowe SBP
oraz literatura piękna) dla szkoły im. Adama
Mickiewicza w Wilnie.
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Tadeusz Borowski
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Urodził się 12 listopada 1922 r. w Żyto
mierzu, zmarł 3 lipca 1951 r. w Warszawie
— poeta, prozaik i publicysta. Dzieciństwo
spędził na Ukrainie, po repatriacji w r. 1932
rodzina Borowskich osiedliła się w War
szawie, gdzie Tadeusz uczęszczał do gim
nazjum. W r. 1940 rozpoczął studia polonis
tyczne na podziemnym Uniwersytecie War
szawskim. Zaangażowany w działalność
konspiracyjną, został w r. 1943 aresztowany
i wywieziony do Oświęcimia. Przeżył dwa
łata gehenny w różnych obozach koncen
tracyjnych, potem krótki pobyt w obozie
dla jeńców wyzwolonych przez armię ame
rykańską — w Monachium. Do kraju po
wrócił w r. 1946 i włączył się aktywnie
w nurt odradzania się życia w rzeczywisto
ści powojennej: rozpoczął przerwane studia,
nawiązał współpracę z ówczesnymi czaso
pismami literackimi (był m.in. redaktorem
pisma obsługującego Światowy Kongres In
telektualistów we Wrocławiu), wstąpił do
PPR, pracował w berlińskim Biurze Infor
macji Polskiej, uczestniczył w wielu zjaz
dach, seminariach swego środowiska, udzie
lał się w Związku Literatów Polskich.

W r. 1950 otrzymał nagrodę państwową III
stopnia.
Borowski debiutował jako poeta tomi
kiem Gdziekolwiek ziemia, wywodzącym się
z nurtu twórczości „pokolenia Kolumbów”.
Pobyt w obozach hitlerowskich dał mu
poglądową lekcję totalitaryzmu stosowane
go. Opis rzeczywistości obozowej, jaką
przekazał w swych opowiadaniach, szokuje
kryzysem humanistycznych ideałów, obna
ża mechanizm deprawacji moralnej i upad
ku człowieka w systemie masowej zagłady.
Prawda o świecie — gorzka i okrutna
— przekazana została w sposób najprost
szy, bez upiększeń i stylizacji, co spowodo
wało oskarżenie pisarza o cynizm i nihilizm
moralny, wywołało szeroką dyskusję środo
wiska literackiego. Po r. 1948 w artystycz
nej biografii Borowskiego nastąpił gwał
towny zwrot. Stał się on czołowym propa
gatorem realizmu socjalistycznego.
Bagaż doświadczeń obozowych i kon
flikt przekonań ideowych pisarza z ota
czającą go rzeczywistością były prawdo
podobnie przyczyną jego samobójczej
śmierci.

TWÓRCZOŚĆ
TADEUSZA BOROWSKIEGO

Kamienny świat : [opowiadania]. —
Warszawa : Czytelnik, 1948

Gdziekolwiek ziemia : cykl poetycki.
— Warszawa, 1942

Pożegnanie z Marią : opowiadania.
— Warszawa ; Wiedza, 1948

Arkusz poetycki nr 2. — Warszawa, 1944

Opowiadania z książek i gazet. — War
szawa : PIW, 1949

Imiona nurtu : [wiersze]. — Monachium,
1945
Poszukiwania. Tracing
— Monachium, 1945

Mała kronika wielkich spraw. — War
szawa : MON, 1951

[wiersze].
Na przedpolu : artykuły i reportaże.
— Warszawa : MON, 1952

Byliśmy w Oświęcimiu / [współaut. K.
Olszewski i J. Nel Siedlecki]. — Mona
chium, 1946

Czerwony maj : opowiadania. — War
szawa : PIW, 1953

Pewien żołnierz : opowieści szkolne.
— Warszawa : Płomienie, 1947

Utwory zebrane. T. 1-5. — Warszawa
: PIW, 1954
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Wybór opowiadań. — Warszawa : PIW,
1959
Pożegnanie z M arią i inne opowiadania.
— Warszawa : PIW, 1961
Wybór poezji. — Warszawa : Czytelnik,
1968
Opowiadania wybrane.
PIW, 1971

GŁOWIŃSKI Michał. Jak czekista
z czekistą [T. Borowski]. Potop 1991 nr 12
s. 1, 4-8
KOTT Jan. Kamienny potok
Londyn : Aneks, 1986

eseje.

KOTT Jan. Świadectwo Borowskiego.
Życie Literackie 1981 nr 35 s. 4-5

Warszawa

Poezje. — Warszawa : PIW, 1972
Wspomnienia ; Wiersze ; Opowiadania.
— Warszawa : PIW, 1974

LICHNIAK Zygmunt. Z mojego ćwierć
wiecza. — Warszawa : Pax, 1972 s. 176-198
: Profil bojownika

Dzień na Harmenzach : [opowiadania].
— Kraków : Wydaw. Literackie, 1978

LISIECKA Alicja. Borowski — nonkon
formista H W: Z problemów literatury pol
skiej XX wieku / pod red. Stefana Żółkiews
kiego [i in.]. T. 3. — Warszawa : PIW,
1965. — S. 52-65

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
TADEUSZA BOROWSKIEGO

MACIĄG Włodzimierz. Literatura Pol
ski Ludowej 1944-1965. — Warszawa
: PIW, 1974. — S. 369-379 : Tadeusz Borow
ski

BRALCZYK Maria. Tadeusza Borow
skiego przedsięwzięcia historii : o „Czasach
pogardy” // W: Literatura i historia : inter
pretacje ! pod red. T. Bujnickiego i I.
Opackiego. — Warszawa : PWN, 1982.
— S. 105-118
BRALCZYK-KAROLAK Maria. Świat
pozorny w poezji Tadeusza Borowskiego.
Pismo Literacko-Artystyczne 1984 nr 7/9
s. 79-93
BURKOT Stanisław. Proza powojenna
1945-1980. — Warszawa : WSiP, 1984.
— S. 126-142 : Pożegnanie z Marią
DANILEWICZ Antoni. „Opowiadania”
Tadeusza Borowskiego. — Warszawa : Sup
lement, 1990
DREWNOWSKI Tadeusz. Ucieczka
z kamiennego świata : o Tadeuszu Borow
skim. — Wyd. 2 przejrz. i uzup. — War
szawa : PIW, 1977
FRĄCKOWIAK Ewa. W kręgu „Ka
miennego świata” Tadeusza Borowskiego.
Pamiętnik Literacki 1962 z. 4 s. 451-476

MARZEC Anna. Od Schulza do Myś
liwskiego. — Warszawa : WSiP, 1988. — S.
43-54 ; Powiedzieć prawdę o obozach
MENCWEL Andrzej. Sprawa sensu
: szkice. — Warszawa : PIW, 1971
Borowski albo dramat absolutyzmu
moralnego]

Nieznane wiersze Tadeusza Borowskiego.
Podał do druku Piotr Kuwihczak : dopisek
Tadeusza Drewnowskiego. Twórczość 1991
nr 1 s. 91-101
PIECZARA Marek. Ostatnie zdanie.
Radar 1985 nr 19 s. 14-15
SANDAUER Artur. Zebrane pisma kry
tyczne. T. 3. — Warszawa : PIW, 1981.
— S. 96-100 : Sprawa Borowskiego i innych
STABRO Stanisław. O publicystyce Ta
deusza Borowskiego. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 7/8 s. 114-129
STABRO Stanisław. Tadeusz Borowski
H W: Autorzy naszych lektur : szkice o pisa
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rzach współczesnych / pod red. Włodzimie
rza Maciąga. — Wyd. 4 zm. — Warszawa
: Ossołineum, 1987. — S. 252-266
WERNER Andrzej. Tadeusz Borowski
— fenomenologia systemu // W: O prozie
polskiej XX wieku : materiały z konferencji
ogólnopolskiej w Toruniu : listopad 1968.
— Wrocław : Ossołineum, 1971. — S.
213-253
WERNER Andrzej. Zwyczajna apokali
psa : Tadeusz Borowski i jego wizja świata
obozów. — Warszawa : Czytelnik, 1981
WIEGANDT Ewa. „Dzień na Harmenzach” Tadeusza Borowskiego // W: Nowela
; Opowiadanie ; Gawęda : interpretacje
małych form narracyjnych / pod red. Kazi
mierza Bartoszyńskiego [i in.j. — War
szawa : PWN, 1979. — S. 447-466
WIRTH Andrzej. Odkrycie tragizmu //
W: Z problemów literatury polskiej XX
wieku / pod red. Stefana Żółkiewskiego

[i in.]. - T. 3 — Warszawa : PIW, 1965.
— S. 42-51
WOROSZYLSKI Wiktor. O Tadeuszu
Borowskim, jego życiu i twórczości. — War
szawa : PIW, 1955
WÓJCIK Włodzimierz. Opowiadania
Tadeusza Borowskiego. — Warszawa
: PZWS, 1972
WYKA Kazimierz. Pogranicze powieści.
— Wyd. 2 poszerz. — Warszawa ; Czytel
nik, 1974. — S. 124-132 : „Gdziekolwiek
ziemia jest snem” ; Tadeusz Borowski : Po
żegnanie z Marią
Więcej materiałów na temat twórczości
Tadeusza Borowskiego znaleźć można
w publikacjach: Literatura pokolenia wojen
nego. Materiały do bibliografii za lata
1945-1980. Oprać. Jerzy Jarowiecki [i in.].
Kraków, Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
1990, s. 54-68.

Tadeusz Gajcy
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Tadeusz Gajcy (pseud. Karol Topornicki, Robert Oścień, Constant) urodził się
8 lutego 1922 roku w Warszawie, zginął 16
sierpnia 1944 r. w czasie powstania. Poeta,
prozaik, dramaturg, krytyk literacki — wy
kształcenie zdobył na podziemnych kursach
Uniwersytetu Warszawskiego dzieląc czas
między wykłady, pracę wojskową i redak
cyjną (od r. 1943 wydawał czasopismo
„Sztuka i Naród”) oraz twórczość poetycką.
Debiutował na łamach „Sztuki i Narodu”
w r. 1942. Prócz drobnych utworów i pio
senek wojskowych wydał odbite na po
wielaczu dwa tomiki: Widma (1943)
i Grom poyvszedni (1944). W rękopisie po
zostały dwa dramaty: Misterium niedzielne
oraz Homer i Orchidea. Poeta był znany
i doceniany jeszcze za życia. Otrzymywał
nagrody w konkursach literackich, jego
wiersze weszły do antologii wydawanych
w warunkach konspiracyjnych, krążyły
w odręcznych odpisach wśród rówieśni
ków.
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Poetów swego pokolenia uważał za kon
tynuatorów przedwojennego katastrofizmu,
choć rzeczywistości czasu wojny i okupacji,
wizjom wstrząsającej zagłady przeciwsta
wiał wartości nieprzemijające i zwycięskie
— wiarę w naród oraz w żołnierski obowią
zek walki i śmierci. Rzeczywistość malował
literackimi obrazami o bogatej metaforyce,
łączył świat realny i baśniowy uciekając się
do konwencji snu i marzenia.
Dramat poetycki Homer i Orchidea uczy
nił metaforą życia „pokolenia Kolumbów”,
do którego sam należał, i tragicznego losu
poety — wybrańca i wizjonera. Poetyckim
testamentem Gajcego jest wiersz Do potom
nego, zawierający myśl o mistycznym sensie
ofiary w imię miłości do ludzi i ojczyzny.
Obszerne zestawienie na temat twór
czości Gajcego znaleźć można w publikacji:
Literatura pokolenia wojennego. Materiały
do bibliografii za łata 1945-1980. Oprać.
Jerzy Jarowiecki [i in.], Kraków, Wyższa
Szkoła Pedagogiczna, 1990.

Fot. B. J. Dorys

MARIA KOWNACKA

Fot. E. Uchymiak
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TWÓRCZOŚĆ TADEUSZA GAJCEGO
Widma : [wiersze]. — Warszawa : [wyd.
konspir.]. 1943
Grom powszedni : [wiersze],
szawa : [wyd. konspir.], 1944
Utwory zebrane.
1952

War-

Warszawa : Pax,

BARTELSKI Lesław M. W kręgu blis
kich : szkice do portretów. — Kraków
: Wydaw. Literackie, 1967. — S. 78-87
: Z dna wojny
BEREŚ Stanisław. Misterium o nadziei
i zagładzie. Litteraria 1987 XIX s. 61-89,
Prace Wrocławskiego Towarzystwa N au
kowego, Seria nr 240

Utwory wybrane : wiersze, poematy pro
zą / przygot. Lesław M. Bartelski. — K ra
ków : Wydaw. Literackie, 1968

BEREŚ Stanisław. „Niewymierne” wier
sze Tadeusza Gajcego. Pamiętnik Literacki
1988 nr 1 s. 73-104

Poezje wybrane / wybór i wstęp Lesław
M. Bartelski — Warszawa : LSW, 1969
Wybór poezji. — Warszawa : Czytelnik,
1971

DROZDOWSKI Bohdan. O poezji
: szkice. — Warszawa : Iskry, 1977.
— S. 47-57 : Wychyleni na każde słowo
(o poezji miłosnej K. K. Baczyńskiego
i T. Gajcego)

Pisma : juwenilia ; przekłady ; wiersze
; poematy ; dramat ; krytyka ; publicystyka
literacka ; varia / przygot. Lesław M. Bar
telski. — Kraków : Wydaw. Literackie,
1980

GRONCZEWSKI Andrzej. Tadeusz
Gajcy : „Wczorajszemu” // W: Czytamy
wiersze / oprać. Janusz Maciejewski.
— Wyd. 2. — Warszawa : LSW, 1973.
— S. 315-325

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
TADEUSZA GAJCEGO

KWIATKOWSKI Jerzy. Klucze do wy
obraźni. — Wyd. 2 poszerz. — Kraków
; Wydaw. Literackie, 1973. — S. 31-52
: Ciemny dialog [T. Gajcy]

ADAMSKI Jerzy. „Homer i Orchidea”
Tadeusza Gajcego : dlaczego ten utwór jest
taki, jaki jest? // W: Dramat polski XIX
i XX wieku / pod red. Lecha Ludorowskiego. — Lublin : UMCS, 1987. — S.
297-304
BALCERZAN Edward. Poezja polska
w latach 1939-1965. Cz. 2 : ideologie artys
tyczne. — Warszawa : WSiP, 1988.
— S. 209-219 : Dram at estetyzmu : Tadeusz
Gajcy
BARTELSKI Lesław M. Sylwetki pol
skich pisarzy współczesnych. — Warszawa
: WSiP, 1975. — S. 113-126 : Los Strzelca
„Topora”
BARTELSKI Lesław M. Sztuka odważ
nych (O twórczości Tadeusza Gajcego)
Tkórczośc 1961 nr 3 s. 48-63

ŁUBIEŃSKI T. Gajcy i jego sztuki.
Dialog 1959 nr 11 s. 142-147; [uzup.]
JASTRZĘBSKI Z., Dialog 1960 nr 3
s. 173-176
PIWIŃSKA Marta. Legenda romanty
czna i szydercy. — Warszawa : PIW, 1973.
— S. 310-336 ; Dramaty i wybory pokolenia
: „Misterium niedzielne” i powszechne
egzorcyzmy w ludzkim kościele [K. K. Ba
czyński i T. Gajcy]
SOKOŁOWSKI Jerzy. Pieśń i karabin.
Warmia i Mazury 1974 nr 8 s. 1-4
SULIBORSKA-RYMKIEWICZ Ewa.
Tadeusz Gajcy czyli Próba przezwy
ciężenia katastrofîzmu // W: Prace po
lonistyczne seria 23 (1967), Łódź 1967,
s. 254-270
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SZYMAŃSKI Wiesław. Neosymbolizm.
— Kraków : Wydaw. Literackie, 1973. — S.
225-256 : Przerwana młodość (poezja T.
Gajcego)
SZYMAŃSKI Wiesław. „Podwojony sam
sobie jestem” (o poezji T. Gajcego). Roczniki
Humanistyczne 1971 nr 1 s. 229-239

ŻWIRSKA Joanna. Wędrując przez czas
// W: W gałązce dymu, w ognia blasku...
: wspomnienia o Wacławie Bojarskim, Ta
deuszu Gajcym, Onufrym Bronisławie Kop
czyńskim, Wojciechu Menzlu, Zdzisławie
Stroińskim, Andrzeju Trzebińskim / zebrał
i oprać. Józef Szczypka. — Warszawa ; Pax,
1977. — S. 371-398

Bolesław Leśmian
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Bolesław Leśmian (właśc. Lesman) uro
dził się prawdopodobnie 22 stycznia 1877 r.
w Warszawie, zmarł tamże 5 listopada
1937 r. — poeta, prozaik, eseista, tłumacz.
Pochodził ze środowiska polskiej inteligen
cji żydowskiej. Studiował prawo w Kijowie,
tu związał się z symbołistami i rozpoczął
twórczość w języku rosyjskim. Pracował
krótko w biurach dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, ale nie mógł się wdrożyć
do zajęć urzędniczych. W latach 1903-1906
i 1912-1914 przebywał we Francji, gdzie
poznał ówczesne prądy literacko-artystyczne. Po powrocie do kraju nawiązał współ
pracę z Miriamem (Zenonem Przesmyckim)
i zaczął drukować własne utwory na łamach
młodopolskiego czasopisma „Chimera”.
Od r. 1911 związany był z teatrami
Warszawy i Łodzi. W r, 1918 powrócił na
stałą posadę, pracował jako notariusz, po
tem rejent w Hrubieszowie, od r. 1922
— w Zamościu. Oszukany przez nieucz
ciwego wspólnika, który przywłaszczył so
bie spore sumy obywatelskich pieniędzy,
Leśmian spłacał dług do końca życia.
W 1933 został członkiem Polskiej Akademii
Literatury, rok później przeniósł się do
Warszawy i tam wkrótce zmarł.
Leśmian należy do najoryginalniejszych
liryków, jakich wydał polski modernizm.
Związany początkowo z symbołistami.

z młodopolską „Chimerą”, już w pierwszym
zbiorze — Sad rozstajny — manifestuje
własną postawę poetycką, przełamując kon
wencję młodopolską.
Deformacja świata zewnętrznego, fantas
tyka i udziwnianie elementów otaczającego
życia mieszają się z realnymi zjawiskami
rzeczywistości. Świat poetycki Leśmiana za
ludniają postacie wyjęte wprost z ludowej
baśni: znikomki, skrzaty, kocmołuchy, po
łudnice, roje smutnych i kruchych „ludzieńków”. We wstępie do pierwszego
powojennego zbioru jego poezji Leopold
Staff napisał: „Świat swój przedstawił
Leśmian w pełnych olśniewającego czaru
obrazach. Do palety polskiej pieśni dodał
barwy nowe i świetne. N a firmamencie
naszej poezji jest gwiazdą urzekającej
piękności”.
Leśmian uprawiał również działalność
dramatopisarską, krytycznoliteracką i eseis
tyczną, był autorem erotyków. Owocem
jego zainteresowań folklorem i dawnymi
kulturami są Klechdy polskie, Klechdy sezamoyve, Przygody Sindbada Żeglarza. Jest
również autorem licznych przekładów na
języki: francuski, niemiecki, czeski, rosyjski,
angielski.
W Iłży, mieście związanym z pobytem
Leśmiana, odbywają się coroczne majowe
Dni Leśmianowskie.

TWÓRCZOŚĆ
BOLESŁAWA LEŚMIANA

Klechdy sezamowe. — Warszawa : J. Mort
kowicz, 1913

Sad rozstajny : [wiersze].

J. Mortkowicz, 1912
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tastyczna. — Warszawa : J. Mortkowicz, 1913
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Łąka : [wiersze]. — Warszawa ; J. Mortkowicz, 1920
Napój cienisty : [wiersze]. — Warszawa
: J. Mortkowicz, 1936
Dziejba leśna : [v/iersze] / oprać. A.
Tom. — Warszawa : J. Mortkowicz, 1938
Wybór poezji / oprać. Leopold Staff.
— Warszawa : „Książka”, 1946
Klechdy polskie. — Londyn : „Veritas”,
1956
Szkice literackie : z pism Bolesława Leś
miana / oprać. Jacek Trznadel. — War
szawa : PIW, 1959
Wiersze rosyjskie ! przeł. M. Pankowski.
— Londyn ; Oficyna Poetów i Malarzy, 1961
Utwory rozproszone — listy : z pism
Bolesława Leśmiana / oprać. Jacek Trzna
del. — Warszawa : PIW, 1962

/ pod red. Ireny Maciejewskiej. —• War
szawa ; Wiedza Powszechna, 1982.
— S. 477-517, bibliogr.
GŁOWIŃSKI Michał. Wiersze Bolesła
wa Leśmiana : interpretacje. — Warszawa
: PZWS, 1972
GŁOWIŃSKI Michał. Zaświat przed
stawiony : szkice o poezji Bolesława Leś
miana. — Warszawa : PIW, 1981
GUTOWSKI Wojciech ; Poezja Leśmia
na a młodopolskie mity miłości. Ruch
Literacki 1988 z. 3 s. 187-203
JASTRUN Mieczysław. Między słowem
a milczeniem. — Warszawa : PIW, 1960.
— S. 444-458 : Na krańcach, czyli o poezji
Leśmiana
KARASEK Krzysztof. Między fizyką
a metafizyką : półwiecze Leśmiana. Literatu
ra 1987 nr 11/12 s. 83-85

Poezje : z pism Bolesława Leśmiana
/ oprać. Jacek Trznadel. — Warszawa
: PIW, 1965

KAPROWICZ Tymoteusz. Poezja nie
możliwa : modele Leśmianowskiej wyobraź
ni. — Wrocław : Ossolineum, 1975

Skrzypek opętany : [dramat] / oprać.
Rochelle H. Stone. — Warszawa ; PIW, 1985

LESZCZYŃSKI Grzegorz : Bolesław
Leśmian. — Warszawa : Jota, 1990

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
BOLESŁAWA LEŚMIANA

LIGĘZA Lidia. „Klechdy polskie” Bole
sława Leśmiana na tle folklorystycznym.
Pamiętnik Literacki 1968 z. 1 s. 111-147

BEDNARCZYK Adam. Iłżecki romans
Leśmiana. — Iłża : Muzeum Adama Bed
narczyka, 1983

MACIEJEWSKA Irena. Bolesław Leś
mian (1878-1937). Polonistyka 1988 nr 1
s. 30-34

COATES Paul. Identyczność i nieidentyczność w twórczości Bolesława Leśmiana
: studium o tautologii, paradoksie i lustrze.
— Warszawa : PIW, 1986

MATUSZEWSKI Ryszard. Leśmian
— próba rysu biograficznego. Miesięcznik
Literacki 1987 nr 2/3 s. 89-98

CZAPLEJEWICZ Eugeniusz. Adresat
w poezji Leśmiana. — Wrocław : Ossoli
neum, 1973
DYBCIAK Krzysztof. „Ogród oderwany
od przyczyny” — Bolesław Leśmian // W;
Poeci dwudziestolecia międzywojennego

MATUSZEWSKI Ryszard. Niepopraw
ny istnieniowiec (Bolesław Leśmian i jego
poezja). Twórczość 1987 nr 5 s. 61-76
NYCZEK Tadeusz. Bolesław Leśmian.
— Wrocław : Ossolineum, 1976
PAPIERKOWSKI Stanisław. Bolesław
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Leśmian : studium językowe. — Lublin
: Wydaw. Lubelskie, 1964
RANDKĘ Emilia. O mechanizmach
przesunięć semantycznych i przekształceń
słowotwórczych w cyklu „Postacie” . Pamięt
nik Literacki 1990 z. 2 s. 139-165
RATAJCZAK Dobrochna. Teatr artys
tyczny Bolesława Leśmiana : z problemów
przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913).
— Wrocław : Ossolineum, 1979
ROWIŃSKI Cezary. Człowiek i świat
w poezji Leśmiana : studium filozo
ficznych koncepcji poety. — Warszawa
: PWN, 1982
RYMKIEWICZ Jarosław Marek. Myśli
różne o ogrodach. — Warszawa ; Czytelnik,
1968. — S. 99-126 : Genezis z ducha (B.
Leśmian)
SANDAUER Artur. Poeci czterech po
koleń. — Kraków : Wydaw. Literackie,
1977. — S. 5-29 ; Pośmiertny tryumf Młodej
Polski (rzecz o B. Leśmianie)

Studia o Leśmianie / pod red. Michała
Głowińskiego i Janusza Sławińskiego.
— Warszawa : PIW, 1971
SZPAKOWSKA Małgorzata. Klechdy
cmentarne Leśmiana. Dialog 1984 nr 1
s. 90-97
ŚWIEGOCKI Kazimierz. Człowiek,
Bóg, byt i nicość w poetyckim świecie Leś
miana. Poezja 1986 nr 7/8 s. 143-161
TRZNADEL Jacek. Twórczość Leśmiana
: próba przekroju. — Warszawa : PIW, 1964
WALC Krystyna. Kobieta w poezji Leś
miana. Poezja 1988 nr 10 s. 48-56
Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie
/ pod red. Z. Jastrzębskiego. — Lublin
: Wydaw. Lubelskie, 1966
WYKA Kazimierz. Łowy na kryteria.
— Warszawa : Czytelnik, 1965. — S.
234-281 : Czytam Leśmiana
Numery czasopism w całości poświęcone
poecie: Poezja 1967 nr 12, Akcent 1982 nr 1.

Aleksander Wat
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Aleksander Wat (właśc. nazwisko
Chwat) — poeta, prozaik, tłumacz. Urodził
się 1 maja 1900 r. w Warszawie, zmarł 29
lipca 1967 w Antony k. Paryża. Studiując
filozofię i psychologię związał się najpierw
z awangardą i futurystami, potem redago
wał lewicujący „Miesięcznik Literacki”. Do
wybuchu wojny pracował w firmie wydaw
niczej Gebethnera i Wolffa. Aresztowany
we Lwowie w r. 1940, przeszedł szereg
radzieckich więzień i szpitali. Wrócił do
kraju w r. 1946, został redaktorem naczel
nym PIW-u, ale już w r. 1949 wycofał się
z czynnego życia literackiego. Przebywając
na kuracji we Francji nawiązał kontakty
z politycznymi ośrodkami emigracyjnymi
na Zachodzie. W r. 1963 podjął decyzję
o pozostaniu na emigracji
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Twórczość Wata przechodziła różne fa
zy. Tom prozy poetyckiej z 1920 r. pokrew
ny jest założeniom dadaizmu. W okresie,
gdy pisarz sympatyzował z komunizmem
— zaniechał twórczości oryginalnej, pisy
wał jedynie recenzje i artykuły krytyczne,
rejestrując ważne zjawiska literackie
(Proust, Joyce). Powrót do oryginalnej
twórczości przypada na lata 50. Bagaż do
świadczeń życiowych: lata tułaczki więzien
nej, cierpienia i choroba zaowocowały to
mikami wierszy, w których przeżycia osobi
ste splotły się z przemyśleniami na temat
sztuki i historii. Inspirowany pytaniami Mi
łosza „pamiętnik mówiony” to niezwykła
relacja naocznego świadka przemian życia
literackiego okresu międzywojennego i po
wojennego, komunizmu.
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Wielką zasługą Aleksandra Wata jest
również jego obfita twórczość przekłado-

wa z literatury rosyjskiej i literatur zachodnicli.

TWÓRCZOŚĆ ALEKSANDRA WATA

BRAKONIECKI Kazimierz. Światłość
w ciemności. O wierszach Aleksandra Wata.
Poezja 1982 nr 10 s. 6-22

Ja z jednej strony i Ja z drugiej strony
mego mopsożelaznego piecyka. — Warsza
wa : „Wszechświat”, 1920
Bezrobotny Lucyfer : opowieści. — War
szawa : F. Hoesick, 1927
Wiersze. — Kraków : Wydaw. Literac
kie, 1957
Wiersze śródziemnomorskie. — Warsza
wa : PIW, 1962
Ciemne świecidło ; poezja. — Paryż ; „Li
bella”, 1968
Pisma wybrane. T. 1-3. — Londyn : Po
lonia Book Fund, 1985-1988
Wiersze wybrane. — Warszawa : PIW,
1987
Pisma wybrane. T. 1. — Kraków : Wy
daw. X, 1988
Ucieczka Lotha : proza. — Warszawa
: „Margines”, 1989
Dziennik bez samogłosek / oprać. Krzy
sztof Rutkowski. — Warszawa : Czytelnik,
1990
Mój wiek : pamiętnik mówiony / rozm.
przepr. Czesław Miłosz. Cz. 1-2. — War
szawa : Czytelnik, 1990
Świat na haku i pod kluczem : [eseje].
— Warszawa : Czytelnik, 1991

CAMERON J. M. Historia jednego ży
cia. Forum 1989 nr 17 s. 22-23
GRONCZEWSKI Andrzej. Strumień
bólu. Miesięcznik Literacki 1988 nr 7
s. 71-82
HABERFELD Marcin. Cierpienie i poli
tyka (o pisarstwie A. Wata). Arka 1985
nr 10 s. 114-123
KALISZEWSKI Wojciech. O dzienniku,
diabłach i Aleksandrze Wacie. Twórczość
1988 nr 11 s. 119-122
KLECEL Marek. Wiek Wata. Nowe
Książki 1991 nr 1 s. 37-39
KOCHAŃCZYK Alina. Poeta w piekle
XX wieku. Akcent 1989 nr 4 s. 16-22
LIGĘZA Wojciech. „Homo patiens”
Aleksandra Wata. Znak 1991 nr 2 s. 17-24
LUKASIEWICZ Jacek. W dwudziesto
leciu (o poezji A. Wata). Pismo [Kraków]
1981 nr 5/6 s. 9-25
MAZUREK Dorota. Aleksandra Wata
poezja : doświadczenia i doświadczenia. A k
cent 1989 nr 4 s. 26-31
MICIŃSKA Anna. Aleksander Wat
— elementy do portretu. Ballada więzienna
[fragm. książki]. Przegląd Powszechny 1989
nr 12 s. 395-408

Poezje zebrane. — Kraków : „Znak”,
1992

MICIŃSKA Anna. Aleksander Wat
— opamiętanie. Tygodnik Solidarność 1989
nr 11 s. 7, 11

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE
O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI
ALEKSANDRA WATA

MIŁOSZ Czesław. Prywatne książki.
— Olsztyn : Pojezierze, 1990. — S. 49-58
: O wierszach Aleksadra Wata
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OLBROMSKI Mariusz. Czarodziejska
kula. Inspiracje antyczne w powojennej liryce
Aleksandra Wata. Zeszyty Naukowe K U L
1986 nr 3/4 s. 45-66

WYKA Kazimierz. Rzecz o wyobraźni.
— Wyd. 2 rozsz. — Warszawa : PIW, 1977.
— S. 341-360 : Super flumina Babylonis
(o poezji A. Wata)

RUTKOWSKI Krzysztof. Słowo o Wa
cie. Tyvórczość 1991 nr 2 s. 82-88

ZAWADA Andrzej. Udręczone wiersze
Wata. Tyvórczość 1989 nr 4 s. 88-96

STERNA-WACHOWIAK S. Gnothi seautión. Przegląd Poyvszechny 1988 nr 12
s. 385-397

ZIELIŃSKI Jan. Spowiedź syna królew
skiego (o poezji A. Wata). Tyvórczość 1984
nr 3 s. 77-87

SZPAKOWSKA Małgorzata. Diabeł,
poeta i plebs. Pvorczosc 1991 nr 4 s. 97-105

ZIENIEWICZ Andrzej. Kalejdoskop
Aleksandra Wata. Cz. 1-2. Miesięcznik
Literacki 1988 nr 10 s. 45-56; nr 11 s. 71-82

TERMER Janusz. Zesłańcy : losy zesłań
ców w prozie G. Herlinga-Grudzińskiego,
A. Wata, I. Newerlego, H. Auderskiej,
J. Krzysztonia i A. Sołżenicyna. — War
szawa : Współczesność, 1990
ULICKA Danuta. Kartki na wietrze.
Noyve Książki 1992 nr 2/3 s. 45-46
WATOWA Ola. Wszystko co najważ
niejsze. — Warszawa : Czytelnik, 1990
WOJDYŁO Marek. Malarstwo i kolor
w poezji Aleksandra Wata. Ruch Literacki
1985 nr 2 s. 109-125

ZIMAND Roman : Czas normalizacji
: szkice czwarte. — Londyn : „Aneks”, 1989.
— S. 7-22 : Rozmowa z Aleksandrem Wa
tem — dokument czy literatura
ZYCHOWICZ Jacek. Medytacje o świę
cie bez wzoru. O figurach poezji Aleksandra
Wata. Poezja 1990 nr 4/6 s. 73-82
ŻAK Stanisław. Oryginalność „pamięt
nika mówionego” Aleksandra Wata. Język
Polski yv Szkole Średniej [Kielce] 1991/1992
z. 1 s. 3-12
ZDZISŁAWA MIERNIK

Wanda Kochowska

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Bibliografia za rok 1991 w wyborze (2)
VI. BIBLIOTEKARSTWO
VI.A. Organizacja i historia bibliotekarstwa
60. BILIŃSKI
Lucjan:
Biblioteki
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej. Bibliotekarz 1991
nr 10 s. 5-7.
Ustawa z września 1991 r.

61. BILIŃSKI
Lucjan:
Przeszłość
i przyszłość egzemplarza obowiązkowego
dla bibliotek. Por. Bibl. 1991 nr 6 s. 9-12.
62. CZAJKOWSKI Franciszek: Fun
dacja sprzymierzeńcem bibliotek. Por. Bibl.
1991 nr 7-8 s. 25-27.
Fundacja Literatury „Łatwej w czytaniu”
w Toruniu.

63. DRZEWIECKI
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Marcin,

Zybert

Barbara: Koncepcja organizacyjno-programowa Centralnej Biblioteki Edukacyjnej.
Artykuł dyskusyjny. Bibliotekarz 1991 nr
11/12 s. 10-13.
64. DIETZ Renata: Nie przespać spra
wy. Bibl. yv Szk. 1991 nr 7/8 s. 4-5.
Wnioski ZG ZNP Krajowej Sekcji Biblio
tekarskiej dotyczące zmian organizacyjnych bib
liotek szkolnych i pedagogicznych.

65. HOWORKA Bolesław: Jeszcze
o „polityce bibliotecznej” i nie tylko. Biblio
tekarz 1991 nr 6 s. 13-17.
66. KUBÓW Stefan, Liszkowska-Solnicka Danuta: Nowa inicjatywa — Biuro

—
Obsługi Bibliotek we Wrocławiu. Por. Bibl.
1991 nr 9 s. 34-36.
67. KUŹMIŃSKA Krystyna: Sprawy
bibliotek na forum Komisji Sejmowej. Bib
liotekarz 1991 nr 1 s. 29-31.
68. MAZURSKA Wiesława; Konfe
rencja nt. „Funkcjonowanie bibliotek w sys
temie samorządowym —• wzorcowe statu
ty”. Bibliotekarz 1991 nr 9 s. ITi-Tl.
69. MĘŻYŃSKI Andrzej; Problemy
polityki bibliotecznej w Polsce. O poszuki
waniu światła w tunelu. Bibliotekarz 1991
nr 6 s. 8-11.
70. MĘŻYŃSKI Andrzej: W sprawie
polityki bibliotecznej i zarządzania polskim
bibliotekarstwem. Bibliotekarz 1991 nr 2/3
s. 7-9.
71. PAPUZIŃSKA Joanna: Kontro
wersje wokół cenzury bibliotecznej. Por.
Bibl. 1991 nr 7/8 s. 11-15.
Potrzeba systemu promocji utworów dla
dziecka.

72. PIĘĆ praw bibliotekarstwa oraz
inne zasady określające cele biblioteki i za
dania bibliotekarza. Oprać. Zbigniew Żmi
grodzki. Por. Bibl. 1991 nr 4-7/8.
73. SŁAWIŃSKI Zbigniew: Zbiory bi
bliotek polskich towarzystw naukowych
w latach i91S-l939.Bibliotekarz 1991 nr 10
s. 17-20.
74. SOKOŁOWSKA-GRZESZCZYK
Kazimiera; Towarzystwo Biblioteki Publi
cznej w Warszawie (1906-1928). Bibliotekarz
1991 nr 7/8, s. 26-29.
75. TURKIEWICZ Ryszard: Koniec
sezonu 1945-1989. Por. Bibl. 1991 nr 1/2 s.
3-5.
Sytuacja bibliotek, rynek wydawniczy, zawód
bibliotekarza.

76. TRZY pytania w sprawie noweliza
cji ustawy o bibliotekach. Bibliotekarz 1991
nr 6 s. 25-27.
77. WOJCIECHOWSKI Jacek: Kon
teksty. Bibliotekarz 1991 nr 4 s. 5-7.
Lokale dla bibliotek. Zagrożenia dla bibliotclc

’ 78. WOJCIECHOWSKI Jacek: Za
kręt. Bibliotekarz 1991 nr 2/3 s. 2-5.
Kryzys w polskim bibliotekarstwie, likwida
cja bibliotek, dezintegracja grupy zawodowej bi
bliotekarzy, bibliotekarski ruch zawodowy.

79. ŹAJĄC Józef: Współpraca biblio
tek publicznych ze szkolnymi w Polsce.
Biul. Inf.-In.<>tr. 1991 nr 3 s. 21-36.
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80. ZARZĘBSKI Tadeusz; Podstawy
prawne funkcjonowania bibliotek w dniu
3 maja 1791 r. Bibliotekarz 1991 nr 5 s. 2-5.
Zagranica
81. BILIŃSKI Lucjan: Nowe regulacje
prawne i zasady organizacyjne bibliotekars
twa holenderskiego. Bibliotekarz 1991 nr
4 s. 12-14.
82. DRZEWIECKI Marcin: Programy
biblioteczno-informacyjne
UNESCO
wspierające rozwój edukacji społecznej. Bi
bliotekarz 1991 nr 7/8 s. 22-25.
83. KOŁODZIEJSKA Jadwiga; Bib
liotekarstwo na forum międzynarodowym
(podobieństwa i kontrasty). Bibliotekarz
1991 nr 1 s. 3-6, nr 2-3 s. 18-21.
Konferencja IFLA w Sztokholmie.

84. KOŁODZIEJSKA Jadwiga: Kon
gres w cieniu polityki. Bibliotekarz 1991 nr
11/12 s. 2-4.
57 Kongres IFLA w Moskwie (19-25 sierpnia
1991 r.) — związki między bibliotekami i kulturą.

85. KUŹMIŃSKI Dariusz: Pierwsza
Europejska Konferencja Automatyzacji
i Sieci Bibliotek w Brukseli. Bibliotekarz
1991 nr 5 s. 27-30.
86. SORDYLOWA Barbara; 56 [Pięć
dziesiąta szósta] Konferencja Ogólna IFLA
(Sztokholm, 18-24 sierpnia 1990 r.). Prz.
Bibl. 1991 z. 1 s. 57-60.
VLB. METODYKA I TECHNIKA
BIBLIOTEKARSKA
' 87. ANDRZEJEWSKA Jadwiga; Me
todyka pracy biblioteki szkolnej i pedagogi
cznej : poradnik metodyczny dla studentów
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
— Wrocław : Wydaw. UW, 1991.-33 s.
88. HEJMAN Wanda: Książka bliżej
czytelnika. Por. Bibl. 1991 nr 6 s. 23-24.
Mechanizacja i automatyzacja
89. DOBROWOLSKI Zdzisław; Lase
rowa rewolucja w bibliotekarstwie i infor
macji naukowej. Por. Bibl. 1991 nr 5 s. 3-8.
90. DOBRZYŃSKA-LANKOSZ Ewa,
Nahotko Marek: Aleph. Bibliotekarz 1991
nr 11/12 s. 25-28.
Zintegrowany system biblioteczny Izraela
mający na celu tworzenie narodowego katalogu
druków zwartych i wydawnictw seryjnych.
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91. DOBRZYŃSKA-LANKOSZ Ewa,
Nahotko Marek: TechlibPLUS. Bibliote
karz 1991 nr 10 s. 20-22.
System przeznaczony do automatyzacji pracy
bibliotek.

92. KAMIŃSKA Małgorzata, Siniakowicz Walentyna: Komputer w bibliotece
wojewódzkiej. Por. Bibl. 1991 nr 4 s. 9-10.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białym
stoku.

93. MAJ Jerzy: Możliwości wykorzys
tania mikrokomputerów w polskich biblio
tekach publicznych. Bibliotekarz 1991 nr
5 s. 9-14.
94. M IKROKOM PUTERY w biblio
tekach. — Warszawa: BN, 1991. — 62 s.
(Zeszyty Przekładów Bibliogr.)
95. WOŁOSZ Jan: Aspekty praktycz
ne automatyzacji bibliotek publicznych te
matem krajowej narady w Białymstoku.
Bibliotekarz 1991 nr 5 s. 25.
96. WRZESIEŃ Czesław Janusz: Au
tomatyzacja w Bibliotece Narodowej. Kie
runki zastosowań. Bibliotekarz 1991 nr 9 s.
9- 13.
Gromadzenie i przechowywanie zbiorów
97. BIAŁKOWSKA Barbara: Problem
książek zdezaktualizowanych w bibliote
kach dla dzieci i młodzieży. Por. Bibl. 1991
nr 9 s. 14-15.
98. DOMAŃSKI Adam: Konferencja
na temat wymiany wydawnictw z kontra
hentami zagranicznymi. Bibliotekarz 1991
nr 5 s. 23-24.
99. GRODZICKA Małgorzata: Poli
tyka gromadzenia książek dla dzieci i mło
dzieży w wybranych bibliotekach publicz
nych i szkolnych województwa kieleckiego
1986-1989 (na podstawie sondażu wydawniczo-czytelniczego). Por. Bibl. 1991 nr 10 s.
10- 12.
100. INSTRUKCJA nr 1 Ministra Kul
tury i Sztuki z dnia 15 maja 1984 r. w spra
wie ewidencji materiałów bibliotecznych ich
wyceny i inwentaryzacji oraz odpisywania
ubytków w tych materiałach (Dz. Urz. Min.
Kult, i Szt. nr 7 poz. 34). Bibl. w Szk. 1991
nr 7/8 s. 10-23.
101. JAZDON Artur: Propozycje doty
czące nowelizacji zarządzenia w sprawie
egzemplarza obowiązkowego. Bibliotekarz
1991 nr 2/3 s. 9-12.
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102. KAMIŃSKI Stanisław: Międzyna
rodowa wymiana wydawnictw w opinii pra
wników. Bibliotekarz 1991 nr 5 s. 17-19.
103. SZAL Aniela: Skontrum w biblio
tece. Por. Bibl. 1991 nr 10 s. 32. •
Konserwacja i ochrona zbiorów
104. OSIĘGŁOWSKI Janisław: Ochro
na książki w Bibliotece Uniwersyteckiej
w Tartu [Estonia]. Bibliotekarz 1991 nr 6 s.
21-25.
105. RÜTIMANN Hans: Międzynaro
dowa współpraca w dziedzinie ochrony
zbiorów. Tł. z ang. J. Szlęk. Bibliotekarz
1991 nr 4 s. 7-10.
106. WIEPRZKOWSKI Jerzy: Konser
wacja księgozbiorów. Informator dla bib
liotekarzy. Bibl. w Szk. 1991 nr 11/12.
Opracowanie zbiorów. Katalogi
107. BIAŁKOWSKA Barbara: Wykaz
działów katalogu rzeczowego w bibliote
kach publicznych dla dzieci i młodzieży.
— Wyd. 2 popr. i uzup. — Warszawa : BN,
1991. — 47 s.
108. BŁAZIAK Maria: Hasło przed
miotowe a adekwatny opis przedmiotowy.
Zag. Inf. Nauk. 1991 nr 1 s. 155-175.
109. GŁOWACKA Teresa: Cztery lata
Komisji ds. Opracowania Rzeczowego
Zbiorów. Bibliotekarz 1991 nr 7/8 s. 31-33,
przyp.
110. GŁOWACKA Teresa: Francuzi
i kartoteka wzorcowych haseł przedmioto
wych. Bibliotekarz 1991 nr 4 s. 16-18.
111. MACIEJEK Alicja, Zawadzka He
lena: Katalogowanie dokumentów dźwię
kowych. Bibl. w Szk. 1991 nr 5/6.
112. SADOWSKA Jadwiga: Instrukcja
tematowania w katalogu przedmiotowym.
— Warszawa : SBP, 1991. — 100 s. — Bib
liogr.
113. SADOWSKA Jadwiga: Problemy
wyszukiwania rzeczowego w katalogu on
line. Bibliotekarz 1991 nr 10 s. 9-12, bib
liogr.
114. SADOWSKA Jadwiga: Z proble
mów opracowania rzeczowego w Polsce
(1980-1990). Bibliotekarz 1991 nr 2/3 s.
12-14.
115. SKRÓTY
wyrazów typowych
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w opisie bibliograficznym i katalogowym.
Bibl. w Szk. 1991 nr 1 s. 18-19.
116. STĘPNIAKOWA Ewa: Centralne
opracowanie przedmiotowe. Punkt widze
nia użytkownika. Bibliotekarz 1991 nr 11/12
s. 19-21.
117. TUROWSKA Teresa: Konferencja
na temat rzeczowego opracowania zbiorów.
Bibliotekarz 1991 nr 6 s. 27-29.
118. TUROWSKA Teresa: Seminarium
polsko-rosyjskie nt. problemów opracowa
nia przedmiotowego w systemach tradycyj
nych i zautomatyzowanych. Bibliotekarz
1991 nr 11/12 s. 29-30.
119. WYBRANE działy katalogu rze
czowego według Uniwersalnej Klasyfikacji
Dziesiętnej. Materiały pomocnicze dla bib
liotek szkół podstawowych i średnich.
Oprać. Longina Goszczyńska i in. Bibl.
w Szk. 1991 nr 3 s. 18-20.
Udostępnianie zbiorów.
Przysposobienie biblioteczne
120. BŁASZKOWSKA Joanna: Poznajemy źródła informacji o książce (kl. VII).
Lekcja bibhoteczna. Por. Bibl. 1991 nr 5 s.
30-31.
121. BOHDZIUN Joanna: Sporządza
nie notatek z czytanej lektury (kl. VII).
Lekcja biblioteczna. Por. Bibl. 1991 nr 10 s.
27.
122. BOHDZIUN
Joanna, Iwicka-Okońska Anna: Słownik terminów z za
kresu przysposobienia czytelniczego i infor
macyjnego. Materiały pomocnicze dla nau
czycieli. Bibl. w Szk. 1991 nr 4 s. 9-22.
123. BRUDŁO Elżbieta: „Chcesz uczyć
się? To książkę bierz...” (kl. VII). Lekcja
biblioteczna. Por. Bibl. 1991 nr 11/12 s.
43-46.
124. BRUDŁO Elżbieta: K arta tytuło
wa — jej historia (kl. VI-VIII). Lekcja
biblioteczna. Por. Bibl. 1991 nr 4 s. 21-24.
125. DRABEK Zofia: Przysposobienie
czytelnicze i informacyjne w szkole pod
stawowej. Propozycja rozkładu materiału
nauczania. Bibl. w Szk. 1991 nr 3 s. 21-24.
126. FLEJTERSKA Genowefa: Mię
dzynarodowa konferencja nt. wymiany in
formacji i wypożyczeń międzybibliotecz
nych. Bibliotekarz 1991 nr 11/12 s. 30-31.
127. HOŁUBECKA-ZIELNICA Alek

sandra: Jak interpretuję program przyspo
sobienia czytelniczego i informacyjnego
w klasach początkowych. Życie Szk. 1991
nr 2 s. 94-104, bibliogr.
128. IWICKA-OKOŃSKA Anna, Wa
lenia Bogusława: Przysposobienie czytelni
cze i informacyjne w szkołach dla upo
śledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
Propozycje rozwiązań dydaktycznych. Bibl.
w Szk. 1991 nr 10 s. 11-19.
129. KIDA Jan: Przysposobienie czytel
nicze i informacyjne. Jęz. Pol. w Szk. dla kl.
IV-VIII R. 1991/92 z. 1/2 s. 1Ó6-109.
Tematy lekcji: Jak korzystać ze słownika
ortograficznego? Praca ze słownikiem frazeologi
cznym.

130. KIDA Jan: Przysposobienie czytel
nicze i informacyjne. Jęz. Pol. w Szk. dla kl.
IV-VIII R. 1991/92 z. 3 s. 56-58.
Tematy lekcji: Korzystamy ze słownika po
prawnej polszczyzny. Wyszukiwanie informacji
na określony temat w książkach i czasopismach.
Sporządzanie krótkich notatek.

131. KRAJEWSKA Maria: Jak poszu
kiwać informacji w bibliotece za pomocą
kartotek. Lekcja biblioteczna w kl. VL Bibl.
w Szk. 1991 nr 1 s. 29.
132. KRAJEWSKA Maria: Poznajemy
książki popularnonaukowe (kl. V). Lekcja
biblioteczna. Por. Bibl. 1991 nr 1/2 s. 29-30.
133. LACHOWSKA Elżbieta: Organi
zacja pracy umysłowej (szkoła ponadpods
tawowa). Lekcja biblioteczna. Por. Bibl.
1991 nr 6 s. 40-41.
134. LADRA
Grażyna:
Ex libris
— znak własnościowy książki (kl. V-VUI).
Lekcja biblioteczna. Por. Bibl. 1991 nr
11/12 s. 49-50.
135. MACIEJEK Alicja: Gazety i czaso
pisma — źródłem aktualnej wiedzy. Kon
spekt lekcji bibliotecznej w kl. VI szkoły
podstawowej. Bibl. w Szk. 1991 nr 10 s.
27-29.
136. MACIEJEK Alicja: Rozkład mate
riału nauczania zawartego w programie
przysposobienia czytelniczego i informacyj
nego w liceach ogólnokształcących, zawo
dowych i technikach. Bibl. w Szk. 1991 nr 10
s. 1-10.
137. MIODEK Teresa: Typy wydaw
nictw gromadzonych w bibliotece (kl. II
liceum ogólnokształcącego). Lekcja biblio
teczna. Por. Bibl. 1991 nr 1/2 s. 30-32.
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138. MISZCZUK Robert: System ustawieznego kształcenia w zakresie informacji
naukowej w Polsce. Por. Bihl. 1991 nr 9 s.
6-10.
139. MOSLER-KOWALCZYK Ewa:
200 [Dwusetna] rocznica uchwalenia kon
stytucji 3 Maja. Wyszukiwanie informacji
w źródłach 0d. Vil). Lekcja biblioteczna.
Por. Bibl. 1991 nr 4 s. 25-26.
140. PAPIERSKA Wiesława, Tomkie
wicz Barbara: Dokumenty. Bibl. w Szk.
1991 nr 4 s. 24-25.
Podział dokumentów na rodzaje i formy.

141. PAPIERSKA Wiesława, Tomkie
wicz Barbara: Opis bibliograficzny. Zestaw
pomocy dydaktycznych. Bibl. w Szk. 1991
nr 1 s. 10-17.
142. PAPIERSKA Wiesława, Tomkie
wicz Barbara: Źródła informacji o książce.
Bibl. w Szk. 1991 nr 2, okł.
143. PICHET Stefania: Rola czytania
w życiu człowieka (klasa I zasadniczej szko
ły zawodowej). Lekcja biblioteczna. Por.
Bibl. 1991 nr 11/12 s. 46-49.
144. POGODZIŃSKA Marzena: Uczy
my się sprawnie korzystać z różnych źródeł
informacji (kl. V). [Lekcja biblioteczna].
Zesz. Metod, dla Naucz. Bibl. 1991 nr 2 s.
5-8.
145. PRZYSPOSOBIENIE czytelnicze
i informacyjne. Program dla szkoły pod
stawowej. Bibl. w Szk. 1991 nr 1 s. 20-22.
146. SMOGUR Barbara: Budowa ksią
żki (klasa III szkoły podstawowej). Lekcja
biblioteczna. Por. Bibl. 1991 nr 11/12 s.
42-43.
147. WAWRECZKO Andrzej: Czytel
nia w szkole. Por. Bibl. 1991 nr 1/2 s. 36.
Działalność informacyjna bibliotek
148. FLESZAR Halina: Ważniejsze ro
cznice i obchody w roku 1992. Bibl. w Szk.
1991 nr 9 s. 29-31.
149. LEWANDOWICZ Grażyna: Dzie
cko i informacja w bibliotece. Por. Bibl.
1991 nr 9 s. 11-13.
150. MAKUCH Alicja: Wydajemy „Bi
bliofila”. Bibl. w Szk. 1991 nr 4 s. 27.
Biblioteka szkolna wydaje pisemko informu
jące o jej działalności.

151. ROSZKOWSKA
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Maria:

Nowe

koncepcje edukacyjne a współczesne noś
niki informacji w bibliotece szkolnej. Por.
Bibl. 1991 nr 10 s. 1-3.
152. SZPULAK Grażyna: Warsztat in
formacyjny biblioteki szkolnej (na przykła
dzie biblioteki Liceum im. Bolesława Chro
brego w Kłodzku) [Lekcja biblioteczna].
Por. Bibl. 1991 nr 6 s. 39-40.
153. SZPULAK Grażyna: Warsztat in
formacyjny biblioteki szkolnej na przykła
dzie biblioteki Liceum Ogólnokształcącego
im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Por.
Bibl. 1991 nr 11/12 s. 6-8.
VI.C. ZAWÓD BIBLIOTEKARSKI
154. BILIŃSKI Lucjan: Kwalifikacje
zawodowe bibliotekarzy samorządowych.
Bibliotekarz 1991 nr 9 s. 4-6.
155. BILIŃSKI Lucjan: Pracownicy bi
bliotek samorządowych, ich kwalifikacje
oraz potrzeby w zakresie kształcenia i dos
konalenia : wyniki badań ankietowych.
— Warszawa : CUKB, 1991. — 41 s.
156. DOBRZYŃSKA-LANKOSZ Ewa,
Kosek Jadwiga: Labor omnia vincit? Biblio
tekarz 1991 nr 5 s. 19-21, 23.
Status bibliotekarzy dyplomowanych w usta
wie o szkolnictwie wyższym.

157. FILIPKOW SKI Marian: Nauczy
ciel bibliotekarz — potrzeba czy przerost
ambicji? Por. Bibl. 1991 nr 1/2 s. 16-18.
158. GARCZYŃSKA Maria, Kaszyński
Stanisław:
Ogólnopolska
konferencja
w Krakowie nt.: bibliotekarska etyka zawo
dowa. Bibliotekarz 1991 nr 2/3 s. 25-26.
159. GORISZOWSKI
Włodzimierz,
Kowolik Piotr: Podstawowe obowiązki bi
bliotekarza szkolnego w zakresie pracy
z książką i czytelnikiem. Bibl. w Szk. 1991
nr 9 s. 1-3.
160. HOWORKA Bolesław: Odpowie
dzialność materialna pracowników biblio
tek. Bibl. w Szk. 1991 nr 4 s. 1-5.
161. JAZDON Artur: System specjalis
tów dziedzinowych w bibliotekach niemiec
kich. Bibliotekarz 1991 nr 6 s. 19-21.
162. JAZDON Artur: Założenia syste
mu specjalistów dziedzinowych w Biblio
tece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblio
tekarz 1991 nr 7/8 s. 16-19.
163. LEWANDOWICZ Grażyna: Jak
nas widzą pisarze — inaczej. Por. Bibl. 1991
nr 6 s. 17-18.

Zestaw ienia bibliograficzne
Bibliotekarze w twórczości pisarzy i w fil
mach.

164. NAGÓRSKA Izabela: Jak nas wi
dzą pisarze? Por. Bibl. 1991 nr 1/2 s. 20-22,
nr 5 s. 16-19, nr 11/12 s. 13-15.
165. NIEDZIELA Stanisława: Czy to
jest etyka??? Por. Bibl. 1991 nr 10 s. 33.
166. Problemy etyki zawodowej. Bibl.
w Szk. 1991 nr 4 s. 6-7.
Projekt kodeksu etyki zawodowej biblioteka
rzy.

167. SÓJKA Jan: O statusie biblioteka
rza dyplomowanego porównawczo i wybió
rczo. Bibliotekarz 1991 nr 7/8 s. 13-16.
168. SÓJKA Jan: Rzecz o pracownikach
bibliotecznych III kategorii Bibliotekarz
1991 nr 10 s. 7-9.
Pracownicy działalności podstawowej biblio
tek uczelnianych podzieleni na trzy kategorie.

169. SÓJKA Jan: Status niektórych sta
nowisk w bibliotekach szkół wyższych. Bib
liotekarz 1991 nr 9 s. 7-9.
170. SÓJKA
Jan:
[Trzydzieści]
30-35-36-40. Bibliotekarz 1991 nr 11/12.
Wymiar czasu pracy bibliotekarzy. Propozy
cje ujednolicenia go w resorcie edukacji narodo
wej.

171. WOJCIECHOWSKI Jacek: Ama
torszczyzna i profesjonalizm. Bibliotekarz
1991 nr 9 s. 2-4.

Republiki Czeskiej. Tł. Katarzyna Bartosze
wska. Bibliotekarz 1991 nr 5 s. 30-31.
177. CZAJKA Stanisław: Stowarzysze
nie Bibliotekarzy Polskich wobec zmian
w bibliotekarstwie publicznym. Bibliotekarz
1991 nr 5 s. 6-9.
178. JANAKIJEWA Tatiana: Związek
Pracowników Bibliotekarstwa i Informacji
Naukowej w Bułgarii. Bibliotekarz 1991 nr
2/3 s. 30-31.
179. KALINOVA Vlasta: Stowarzysze
nie Bibliotekarzy Słowackich — wczoraj
i dziś. Bibliotekarz 1991 nr i s. 20-23.
180. NOW ICKI Janusz: Protokół po
siedzenia plenarnego ZG SBP z udziałem
przewodniczących zarządów okręgów z dn.
8 marca 1991 r. Prz. Bibl. 1991 z. 1 s. 85-91.
181. SZALAŃSKI Witold: Nie tylko la
ment. W Krajowej Sekcji Bibliotekarskiej
ZNP. Glos Naucz. 1991 nr 47 s. 6.
Likwidacja filii pedagogicznych bibliotek wo
jewódzkich.

182. SUSZKO-SOBINA Irena: Sprawo
zdanie z działalności okręgów SBP w 1990
r. Por. Bibl. 1991 z. 1 s. 93-96.
Szkolnictwo i szkolenie

173. ZARZĄDZENIE Ministra Oświa
ty i Wychowania z dnia 30 czerwca 1982
w sprawie norm zatrudniania nauczycieli
bibliotekarzy szkolnych. Bibl. w Szk. 1991
nr 10 s. 31-32.
174. ŻM IGRODZKI Zbigniew: Kodeks
etyki zawodowej polskiego bibliotekarza.
Tezy projektu wstępnego. Bibliotekarz 1991
nr 4 s. 2-3.
175. [ŻM IGRODZKI Zbigniew] Z. Ż.:
W kręgu etyki bibliotekarskiej. Por. Bibl.
1991 nr 3 s. 32.

183. BOJAR Bożena: Zarys językozna
wstwa dla studentów bibliotekarstwa i in
formacji naukowej. — [Wyd. 2 zm.] — Wa
rszawa : Wydaw. UW, 1991. — 338 s.
— Bibliogr.
184. BUDYŃSKA Barbara: Konferen
cja dyrektorów policealnych szkół biblio
tekarskich. Bibliotekarz 1991 nr 2/3 s. 23-25.
185. BUDYŃSKA Barbara: Program
nauczania bibliotekarzy na poziomie śred
nim w relacji do opinii absolwentów oraz
głównych założeń teorii kształcenia. Por.
Bibl. 1991 nr 3 s. 3-8.
186. BUDYŃSKA Barbara, Krajewska
Anna: Sytuacja policealnych szkół biblio
tekarskich w przededniu wprowadzenia
ustawy oświatowej. Bibliotekarz 1991 nr
11/12 s. 16-19.
187. HOWORKA Bolesław: Autorecenzja. Por. Bibl. 1991 nr 6 s. 19-21.

Organizacje zawodowe

„Elementy prawa dla bibliotekarzy i doku
mentalistów”, Warszawa 1990.

176. BURGETOVÄ Jarmila: Związek
Bibliotekarzy i Pracowników Informacji

188. KORCZAK Barbara: Seminarium
dla nauczycieli bibliotekarzy w Lancaster.
Bibliotekarz 1991 nr 11/12 s. 31-33.

Praktyka w zawodzie bibliotekarza, rola piś
miennictwa zawodowego, kształcenie zawodowe.

172. ZALEWSKI Wojciech: Dwie twa
rze bibliotekarza : sylwetka zawodu. Biblio
tekarz 1991 nr 6 s. 17-18.
Bibliotekarz w odbiorze społecznym i włas
nym.
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189. WALCZAK Marian: Możliwości
i perspektywy kształcenia i doskonalenia
bibliotekarzy. Por. Bibl. 1991 nr 4 s. 3-6.

202. KRAJEWSKA Jadwiga: Biblioteka
uczelniana i jej pracownicy w nowej ustawie
o szkolnictwie wyższym. Bibliotekarz 1991
nr 2/3 s. 5-7.

Bibliotekarze
190. BERNARD Juliusz: Zbysław Arct
(1906-1990) Bibliotekarz 1991 nr 4 s. 31-32.
191. NAGÓRSKA Izabela: Irena Duch
(1921-1991). Wspomnienie. Por. Bibl. 1991
nr 7/8 s. 48-49.
192. PAWLIKOWSKA Ewa: Czesław
Gutry (1901-1990). Z żałobnej karty. Prz.
Bibl. 1991 z. 1 s. 97-100.
193. BUŁHAK Henryk: Alodia Kawecka-Gryczowa (1903-1990). Prz. Bibl. 1991
z. 1 s. 101-106.
194. NAGÓRSKA Izabela: Wywiad z...
Rozm. przepr. Maria Wrocławska. Prz.
Bibl. 1991 z. 1 s. 5-17.
195. JÓZEF Podgóreczny (1900-1990).
Bibliotekarz 1991 nr 1 s. 36-37.
196. BIEŃKOWSKA
Teresa:
Mgr
Zdzisława Vogel (9 VIII 1912-8 VII 1990).
Z żałobnej karty. Por. Bibl. 1991 nr 1/2 s.
19.
197. PISZCZKOWSKA Maria: Józefa
Zielińska (1898-1990). Z żałobnej karty.
Por. Bibl. 1991 nr 6 s. 44.
VI.D. RODZAJE BIBLIOTEK
198. WOJCIECHOWSKI Jacek: Strate
gia przetrwania. Bibliotekarz 1991 nr 7/8 s.
8-11.
Jak ratować biblioteki zakładowe i publiczne.
Zagrożenia bibliotek szkolnych i pedagogicz
nych.

Biblioteki publiczne
203. BILIŃSKI Lucjan: Przyszłość pun
któw bibliotecznych w opinii bibliotekarzy.
Bibliotekarz 1991 nr 1 s. 14-17.
204. CZAJKA Stanisław: Biblioteki pu
bliczne w służbie społeczności lokalnej. Po
trzeba wymiany informacji i doświadczeń.
Bibliotekarz 1991 nr 10 s. 3-5.
205. KANIA Janina: Drogi ku samo
rządności. Biul. Inf. Instr. 1991 nr 3 s. 47-60.
Biblioteki publiczne w Tarnowie.

206. PISANKO Jadwiga: Ogólnopolska
konferencja „Samorząd terytorialny a bib
lioteki publiczne”. Bibliotekarz 1991 nr 4 s.
25-27.
207. NAGÓRSKA Izabela, Ziomek
Monika: Biblioteki publiczne województwa
łódzkiego w przełomowym okresie [1990].
Por. Bibl. 1991 nr 10 s. 12-14.
208. SZAL Aniela: [Czterdzieści pięć]
45 lat w służbie książki i czytelnika. Por.
Bibl. 1991 nr 6 s. 42-43.
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie.

209. SZYSZKO Mieczysław: Biblioteki
publiczne w nowych warunkach. Bibliote
karz 1991 nr 1 s. 9-13.
210. WOŁOSZ Jan: Nowy kształt biblio
teki publicznej. Bibliotekarz 1991 nr 7/8 s. 2-5.
211. ZAJĄC Józef: Analiza działalności
bibliotek publicznych w Krakowie i woj.
krakowskim w 1990 r. Biul. Inf. Instr. 1991
nr 1 s. 3-26.

Biblioteki naukowe
199. HOWORKA Bolesław: Biblioteka
główna szkoły wyższej i jej pracownicy
w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.
Bibliotekarz 1991 nr 1 s. 6-9.
200. HOWORKA Bolesław: Rada bib
lioteczna — dyrektor biblioteki głównej
uczelni. Bibliotekarz 1991 nr 11/12 s. 22-24.
Biblioteki szkół wyższych w ustawie o szkol
nictwie.

201. JUZW ENKO Adolf, Platt Dobrosława, Sokałska Zofia: Raport o stanie Bib
lioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińs
kich w kwietniu 1990 r. Ze Skarbca Kult.
1991 z. 51 s. 189-204.
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Biblioteki szkolne i pedagogiczne
212. ANTOŚ Jan: Kilka spostrzeżeń
z działalności Biblioteki Składowej. Por.
Bibl. 1991 nr 7/8 s. 50-51.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Ło
dzi.

213. ATAMAŃCZUK Kazimiera: Bib
lioteka szkolna wobec przemian w oświacie.
Nowa Szk. 1991 nr 4 s. 217-219.
214. ATAMAŃCZUK
Kazimiera:
Działalność kulturalno-oświatowa Pedago
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Elblągu
w latach 1983-1987. Rocz. Elb. 1991 t. 12 s.
259-261.

Zestaw ienia bibliograficzne

215. ATAMANCZUK Kazimiera: Pe
dagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Elb
lągu a popularyzacja postępu pedagogicz
nego. Bibliotekarz 1991 nr 5 s. 21-23.
216. BIBLIOTEKA Składowa w Łodzi.
Bibl. w Szk. 1991 nr 10 s. 20.
Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

217. CHOJNICKA Romana: „Podsta
wówka starczy zgoła?”. Głos Naucz. 1991 nr
38 s. 8.
Funkcja biblioteki pedagogicznej w środowis
ku w związku z likwidacją trzech filii PBW
w Toruniu.

218. DRZEWIECKI Marcin: Bibliote
ka we współczesnej szkole. — Warszawa
: CUKB, 1991. — 106 s. — Bibliogr.
219. DRZEWIECKI Marcin: Biblioteki
szkolne i pedagogiczne w Polsce : rola w pro
cesie dydaktycznym i miejsce w krajowej sieci
biblioteczno-informacyjnej. — Warszawa
: Wydaw. UW, 1991. — 306 s. — Bibliogr.
» 220. FUNKCJONOW ANIE bibliotek
szkolnych w Polsce: w latach 1945-1989
/ pod red. Jerzego Jarowieckiego. — K ra
ków : Wydaw. Nauk. WSP, 1991. — 320 s.
221. JANKOWSKA Eufemia: W biblio
tece szkolnej Państwowego Ośrodka Wy
chowawczego we Włocławku. Por. Bibl.
1991 nr 5 s. 24-25.
222. JOPKIEW ICZ Andrzej: Spotkanie
na warszawskim Powiślu. Bibliotekarz 1991
nr 5 s. 26.
Nowa siedziba warszawskiej Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej.

223. PASZKOWSKA Wanda: Jak zdo
być pieniądze na książkę dla ucznia? Czy
marketing jest możliwy w bibliotece szkol
nej? Por. Bibl. 1991 nr 7/8 s. 28-29.
224. PROGRAM pracy biblioteki szko
lnej. Bibl. w Szk. 1991 nr 1 s. 23-28.
•• 225. ROLA bibliotek pedagogicznych
w inspirowaniu i upowszechnianiu nowato
rstwa pedagogicznego : materiały z sesji
zorganizowanej w dniu 11 czerwca 1990 r.
w Olsztynie. — Olsztyn : PBW, 1991. — 97
s. — Bibliogr.
226. STASZEK Janusz: Nowoczesne
ujęcie biblioteki we współczesnej samorząd
nej szkole. Bibl. w Szk. 1991 nr 7/8 s. 1-3.
227. SZOCKI Józef: Funkcjonowanie
bibliotek szkolnych w świetle badań. Biblio
tekarz 1991 nr 10 s. 12-15.
228. ŚWIDKIEWICZ Dariusz: Pedago
giczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej
Górze. Por. Bibl. 1991 nr 11/12 s. 1-5.

Inne biblioteki
229. FILIPKOWSKI Marian: Biblioteka
publiczno-szkolna propozycją bibliotekarzy
twórczych. Bibl. w Szk. 1991 nr 9 s. 4-6.
230. FRYDRYCH Mirosław: Biblioteka
muzyczna. Por. Bibl. 1991 nr 5 s. 9-13.
Zagranica
231. DIEHL Katarzyna: Konferencja
Dyrektorów Europejskich Bibliotek Naro
dowych w Wiedniu. Bibliotekarz 1991 nr
7/8 s. 36-38.
232. DEREGOWSKI Claude: Związki
między szkołą a bibliotekami publicznymi
we Wspólnocie Francuskiej w Belgii. Tł.
Grażyna Dobreńko-Falecka. Biul. Inf. Instr.
1991 nr 3 s. 7-20.
233. SUCHOPAR Władimir: Biblioteka
w Brześciu a polska kultura. [Białoruś]. Tł.
Grzegorz Michałowski. Bibliotekarz 1991
nr 11/12 s. 24-25.
234. RZECZKOWSKA Barbara: Bib
lioteka Publiczna w Tampere [Finlandia].
Por. Bibl. 1991 nr 3 s. 9-11.
235. PAPUZIŃSKA Joanna: Bunko
— dobrosąsiedzka biblioteka dla dzieci.
[Japonia]. Guliwer 1991 nr 1 s. 36-38.
236. LEWANDOWICZ Grażyna: Bib
lioteki dziecięce Łotwy. Por. Bibl. 1991 nr
4 s. 11-12.
237. WAKSMUND Ryszard: Duchowa
twierdza książki dziecięcej. Internationale
Jugendbibliothek w Monachium [Niemcy].
Guliwer 1991 nr 1 s. 6-10.
238. MICHNAL Władysław: Środowis
kowe funkcje skandynawskich bibliotek pu
blicznych. Bibliotekarz 1991 nr 7/8 s. 5-8.
239. JENSON Norma B.: Marketing
a amerykańska biblioteka publiczna. [Sta
ny Zjednoczone Ameryki]. Tł. Romana
Mrozowska. Bibliotekarz 1991 nr 11/12 s.
13-16, bibliogr.
240. KOBIERSKA-MACIUSZKO Ewa:
Biblioteka i przestrzeń w Stanach Zjednoczo
nych. Bibliotekarz 1991 nr 7/8 s. 41-45.
241. CZAJKOWSKI Franciszek: Szwe
dzki model obsługi biblioteczno informacyj
nej osób niepełnosprawnych. Por. Bibl.
1991 nr 1/2 s. 6-9.
242. LEWANDOWICZ Grażyna: Bib
lioteki dziecięce Ukrainy i pierestrojka. Por.
Bibl. 1991 nr 4 s. 12-13.
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PISZĘ DO CIEBIE, MARIO...
Scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony Tadeuszowi Borowskiemu
Montaż zawiera fragmenty utworów poetyc
kich i prozatorskich Tadeusza Borowskiego, ze
stawionych w postaci pamiętnika wojennego pi
sanego w formie wierszy, opowiadań i listów do
narzeczonej — Marii.
Utwory poety wybrano z publikacji;
1. Tadeusz Borowski — Wspomnienia. Wersze. Opowiadania. Posłowie, wybór i ilustracje
Tadeusz Drewnowski. Warszawa 1974.
2. Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski
Odrodzonej 1918-1978. Ułożył Andrzej Lam.
Kraków 1980.

Oprawę muzyczną stanowią teksty poetów
w wykonaniu Ewy Demarczyk i w aranżacji
Zygmunta Koniecznego (Ewa Demarczyk — Li
ve. Nagrania zrealizowano podczas recitali Ewy
Demarczyk w Teatrze Żydowskim w Warszawie
w dn. 10-16 grudnia 1979 r. Warszawa 1982.
Wifon. LP-033).
Czas realizacji scenariusza (wraz z oprawą
muzyczną) przeznaczonego dla szkoły średniej
— ok. 30 minut. Wyrazy dodane w nawiasach
wewnątrz łub na początku tekstu podkreślają
formę listu.

Rozpoczyna fragment Grande valse brillante w wy
konaniu Ewy Demarczyk, muzyka i aranżacja — Zyg
munt Konieczny, słowa — Julian Tuwim.

w ciemne okno, widzę swoją twarz odbitą w szy
bie, a za szybą noc i nagłe błyski reflektorów
z budek strażniczych, wyrzynających w ciemności
fragmenty przedmiotów...

Nagranie z taśmy

[U nas, w Auschwitzu..., s. 99)

Nad nami — noc. W obliczu gwiazd
ogłuchłych od bitewnych krzyków,
jakiż zwycięzców przyszły czas
i nas odpomni — niewolników?
Wołanie, śpiew, pariasów wiara
łopocze wiatrem wrogi znak,
krojony talar, łokieć, miara,
i ciągle chodzą szale wag.

Ulico miła, jakaś ty biedna,
niżeli bruków pełniejsza szlochów,
a jednak — jesteś miła i jedna,
i muszę przyznać, że ciebie kocham.

Niepróżno z piersi ciecze krew,
pobladłe usta, skrzepłe twarze:
wołanie znów, pariasów śpiew
i kupiec towar będzie ważył.

Tu esencjaści w pierwszym swym klubie
śpiewali hymn swój. Piotr się bradiażył,
tu gryzł Arkadiusz, którego lubię,
i Staś pił bimber na rogu w barze.

Nad nami — noc. Goreją gwiazdy,
dławiący, trupi nieba fiolet.
Zostanie po nas złom żelazny
i głuchy, drwiący śmiech pokoleń.
[Pieśń, s. 29)

I
[Mario!]
Jest głęboki wieczór; oddzielony szafą od
wielkiej sali pełnej ciężko oddychających we śnie
chorych, siedzę w małym pokoiku pod czarnym
oknem, które odbija moją twarz, seledynowy
klosz lampy i białą kartkę papieru leżącą na
stole. Franz, młody chłopiec z Wiednia, dogadał
się ze mną już pierwszego wieczoru i — siedzę
teraz za jego stołem, palę jego lampę i na jego
papierze piszę do Ciebie. Ale nie piszę Ci o tym,
co mówiliśmy dzisiaj: o literaturze niemieckiej,
o winie, filozofii romantycznej, o problemach
materializmu. Wiesz, o czym myślę, kiedy Ci
o tym piszę? Myślę o ulicy Skaryszewskiej. Patrzę
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II
Ulico moja, każdy twój kamień
znam, wszystkie okna i wszystkie bramy
i każdy złodziej już dobrze zna mnie,
i lubię twarze zawsze te same.

III
Tu Jerzy z Zofią swe weselisko
i noc weselną jak namiot wznieśli.
Ulico miła! Działo się wszystko,
co ma młodości smak i poezji.
Spłynęło życie moje jak z deszczem
i dnie, i noce minęły jakoś,
ulico moja, kiedyż my jeszcze
spotkamy siebie, na jakich szlakach?
Ulico wierna, ulico gniewna,
ulico w krzykach, w skargach i we łzach.
To nic. Odchodzę. I ciebie żegnam.
To tylko ciebie żegna — poezja.
[Pożegnanie Skaryszewskiej, s. 30-31)

I
Zanim rozrzucił nas los, zanim ja nie pojecha
łem do Oświęcimia, Andrzej nie zginął w ulicznej
egzekucji i pod fałszywym zresztą nazwiskiem.

Scenariusz im prezy
Arkadiusza zanim nie przykryły gruzy barykady
warszawskiej — tej zimy, pierwszej zimy wojen
nej, kiedy na Zachodzie, na linii Maginota trwały
przyjazne potyczki patroli, a samoloty angielskie
zrzucały nad Niemcami paczki ulotek, rozwiązu
jąc starannie każdą z nich, żeby 0ak żarto
waliśmy), nie zabić przypadkowo Niemca
— u nas, w ciemnej jak grób Warszawie szczęka
ły salwy plutonów egzekucyjnych, a w domach,
o oknach zabitych deskami, kończyliśmy wtedy
drugą licealną, przygotowywaliśmy się do matu
ry, choć wiedzieliśmy, że wojna będzie trwała
długie lata.
[Matura na Targowej, s. 8)
Pocałunki w wykonaniu Ewy Demarczyk, muzyka
i aranżacja — Zygmunt Konieczny, słowa — Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska (najpierw jako przerywnik,
później — delikatny podkład muzyczny).

I
Jeszcze dziś [Mario] pamiętam smak dyskusji
z pierwszego roku uniwersyteckiego (bitwa o An
glię została rozstrzygnięta na korzyść aliantów).
Kiedy za oknem zapadał wieczór, a wzdłuż
błękitnej szyby bezszelestnie zsuwały się duże,
miękkie płatki śniegu, ząb za ząb kłóciliśmy się
o elementy struktury Pana Tadeusza, o wzajem
ne powiązanie żywiołu lirycznego i epiki w Be
niowskim Słowackiego, o rolę opisu przyrody
w dziele literackim, tworząc wraz z Andrzejem
nieprzejednanie wrogi front przeciw dziewczętom
i atakując bezlitośnie ich referaty. Profesor skrę
cał jednego papierosa za drugim i uśmiechał się
w milczeniu, wyraźnie ubawiony gorączkowym
sporem, następnie zaś prostował nieścisłości,
uczył myśłeć i wysławiać się naukowo.
(Profesorowie i studenci, s. 15-16)

I

Poezja w wykonaniu Ewy Demarczyk (do końca)

Po tej koszmarnej, trupiej zimie, [Mario],
pozostało jeszcze wspomnienie egzekucji w Wawrze, kiedy za pijanego żołnierza niemieckiego
zakłutego w bójce przez swego własnego towa
rzysza, gestapo wyciągnęło z mieszkań i roz
strzelało na pustym, zaśnieżonym polu dwustu
mężczyzn. Już zapełniały się cele Pawiaka, wsła
wiała się już Aleja Szucha, już mieliśmy w ręku
pierwsze gazetki konspiracyjne, już roznosiliśmy
je sami.

II
Jakże jest dziwną miłość, serc naszych cisza
i burza,
co jak gałęzie na nurcie w świat nas rzuciła
i niesie.
Oto jesteśmy jak dzieci zbłąkane w ogromnym
łesie,
jak dzieci z bajki o dzieciach i domku o łapce
kurzej.

IV
Umarli, spaleni, rozstrzelani,
dla was piszę, koledzy młodości.
Oto ciągnie nurt ziemi nad wami
i szumi — szumem roślin.
To milczenie, bezruch i pustka,
wiry ziemi, zastygłe na pół —
gdzież jest ból, żeby martwym ustom
słów nie zabrakło?
Oto w górze, wysoko na pniach
z was wyrosłych szumią noce i burze,
ustom, ziemią porosłym i wapnem,
słów szukać próżno —
Już za późno, za późno. Umilknę,
miniony, zapomniany. W martwych oczach
chwieją się drzewa, leśne, śpiewne wilgi,
oślepłe nurty ziemi toczą się, toczą —
Zaplątani w kłącza paproci,
w korzenie brzóz, w kłęby dzikich malin,
płyniemy, umilkli, dokąd i po co?
dalej, dalej —
Wiersze wojenne — wykonanie Ewa Demarczyk, muzyka
i aranżacja — Zygmunt Konieczny, słowa — Krzysztof
Kamil Baczyński (przerywnik i podkład)

Lecz czymże jest strach człowieka i krwi
bojaźliwej nurt,
gdy trzeba patrzeć w noc, jak w łunę ognistą
i huczną,
tężeje w żyłach prąd i krwią pulsuje drut,
i palą się ludzkie stosy jak kupy smolnych
łuczyw.
(Do narzeczonej, s. 32)
(na podkładzie Pocałunków)

I
Wiesz, jak dziwnie pisać do Ciebie, której
twarzy nie widziałem od tak dawna. Obraz Twój
rozpierzcha mi się w pamięci i nawet dużym
wysiłkiem woli nie daje się przywołać. Jest coś
niesamowitego w śnie, że śnisz mi się tak wyraź
nie i plastycznie. Wiesz, sen nie jest jak obraz, ale
jak przeżycie, w którym jest przestrzeń i czuje się
ciężar przedmiotów i ciepło Twojego ciała.
(U nas, w Auschwitzu..., s. 93-94)
Przerywnik muzyczny: Grande valse brillante (na pod
kładzie pieśni)

I
Trudno mi Ciebie wyobrazić na obozowej
pryczy, z obciętymi włosami po tyfusie... Pamię
tam Ciebie z Pawiaka: wysoką, smukłą pannę
o lekkim uśmiechu i smutnych oczach. Na Alei
Szucha siedziałaś z pochyloną głową i widziałem
tylko Twoje czarne włosy, które teraz są obcięte.
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Scenariusz im prezy
I to jest najsilniejsze, co we mnie pozostało
stamtąd, z tamtego świata,
(U nas, w Auschwitzu..., s. 94)

III
Mario bliska,
Mario żywa,
wszędzie, gdzie jesteś,
ptaki posyłam,
przelotne liście
to pieśni.

Oto przyszliśmy, obcy, ze wszystkich stron
Europy
i jedną drogą idziemy — do lasu, do ziemi
umarłych.

n

(Wolanie Marii, s. 35)

I
I dlatego piszę Ci tak długie listy: bo to są
moje z Tobą rozmowy wieczorne, jak wtedy na
Skaryszewskiej. I dlatego te listy są pogodne.
Zachowałem w sobie dużo pogody i wiem, że Ty
jej nie straciłaś. Mimo wszystko. Mimo pochylo
nej głowy na gestapo, mimo tyfusu, zapalenia
płuc — i — krótko obciętych włosów.
[U nas, w Auschwitzu..., s. 94)

IV
Mario, nocą powtarzam
twoje Imię.
Mario,
Mario,
nachylam się nad nocą
jak nad twarzą,
lecz twarzy nie przypominam.
(Wolanie Marii)

Już tylko ciało człowieka. Ręce podnoszę
do twarzy
i czuję ciało jak obce. Czuję jak cudzy
żywioł.
Liryzm kołysze się we mnie, jak ptak zraniony
się waży
i nim osłabnie — woła, i nim upadnie —
przyzywa.
Oto flegmona i tyfus, oto komora i gaz,
oto jest ogień i popiół — ciało na wietrze niczyje.
Oto się rodzi epos, woła tragiczny czas.
Podnoszę ręce do twarzy. I milczę. Tak, Mario,
żyję.
(Do narzeczonej, s. 34)

I
Od nas widać było czub kościoła, który
wznosił się w środku wsi nad wodospadem wez
branej w jesieni rzeczki, oraz czerwone dachy
domów schodzących coraz niżej. Dalej wspinał
się po stoku wzgórza młody świerkowy las. Za
lasem leżał nasz mały, niedawno założony obóz,
w którym w przeciągu dwu miesięcy umarło trzy
tysiące ludzi. [To Dautmergen Mario. Przeży
łem.]
(Śmierć powstańca, s. 201)

I
[Mario! Jestem w obozie]. Wybrano nas
kilkunastu z całego Birkenau i będą uczyć pra
wie na doktorów. Mamy wiedzieć, ile kości
ma człowiek, jak krąży krew, co to jest otrzewna.
[...] Mamy właśnie my, kilkunastu ludzi na
dwadzieścia tysięcy mężczyzn w Birkenau,
zmniejszyć śmiertelność w obozie i podnieść du
cha więźniów. Tak mówił na wyjezdnym lagerarzt, spytał się jeszcze każdego z nas o wiek
i zawód, a gdy odpowiedziałem mu: — Student.
Podniósł ze zdziwieniem brwi: — Cóż pan stu
diował?
— Historię literatury — odrzekłem skrom
nie. Kiwnął ze zniechęceniem głową, wsiadł do
samochodu i odjechał.
(U nas, w Auschwitzu..., s. 89)

V
I oto, chwalca człowieka, leżę na pryczy baraku
i chwytam, jak ptaka lot, w palce legendę i mit,
lecz próżno w oczy człowiecze patrzę szukając
znaku.
Już tylko łopata i ziemia, człowiek i zupy litr.
Już tylko ciało człowieka. Już tylko ludzki po
piół,
już tylko nieba ogrom, który się w oczy gamie.
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ni
...a jednak wierzę, że w piersiach ludzi
wstanie straszliwy płacz i groby wzruszy.
I będą wołać umarłych i budzić
zamord o wanych...
I ważyć będą w dłoniach zgniły proch,
i ku niebu wznosić twarze, krzycząc.
Lecz próżny będzie pustej skruchy szloch
i łza goryczy.
Bo nadejdą umarli z ziemi i z mórz,
z błota obozów, ze strzeleckich wnęk,
a w piersiach — bagnet, kula i nóż,
a w oczach — rozpacz, nienawiść i lęk.
IV
Nadejdą opuchnięci z głodu
i nie będą już chcieli chleba,
nadejdą zadławieni gazem
i nie będą już chcieli powietrza,
nadejdą proste dziewczęta
z Brzezinek, z Bergen, z Palmir
i będą patrzeć natrętnie
w oczy żandarmom,
(Modlitwa o zapomnienie. W: Ze struny na strunę, s. 543)

Scenariusz imprezy
I
Ja wiem, że żyjesz. Jakże mogą
inaczej sens mieć cień i światło
dalekich, zimnych gwiazd, refleksów
kryształu świata?
{Ja wiem, źe żyjesz... W; Ze struny na strunę..., s. 540)
Na cichym podkładzie muzycznym piosenki Tomaszów
w wykonaniu Ewy Demarczyk, muzyka i aranżacja
— Zygmunt Konieczny, słowa — Julian Tuwim.

II
Po wyzwoleniu, izolowani troskliwie od oko
licy, wegetowaliśmy przez cały pogodny i pach
nący maj w brudnych barakach posypanego
proszkiem DDT Dachau; potem murzyńscy szo
ferzy przewieźli nas na lato do koszar, gdzie
leniwie wylegiwaliśmy się na wspólnej izbie, reda
gowaliśmy patriotyczne pisemka i pod przewod
nictwem religijnego, mającego prawie nństyczny
zmysł do interesów, starszawego naszego kolegi
handlowaliśmy, czym się dało, i obmyślaliśmy
sposoby legalnego wydostania się za mury.
{Ofensywa styczniowa, s. 262)

V
Mario,
Mario,
oto cię wołam
pieśnią dawną jak dźwiękiem harfy,
Mario o oczach Anioła!
Mario Żywa!
Mario Umarła!
{Woianie Marii, s. 35)

I
Obowiązek moralny? Nie wierzymy ani
w moralność człowieka, ani w moralność jakiego
kolwiek ustroju. W miastach niemieckich w wit
rynach leżały książki i dewocjonalia, ale w lasach
dymiły krematoria. Pewnie, można by uciec od
świata na bezludną wyspę. Lecz czy naprawdę
można? Więc niech nikt nam się nie dziwi, że
zamiast losu Robinsona wybieramy nadzieję na
los Forda. Zamiast powrotu do natury wybiera
my kapitalizm. Odpowiedzialność za świat? Ale
czy człowiek w' takim świecie jak nasz może być
odpowiedzialny za siebie samego? Nie jesteśmy
winni, że świat jest zły, i nie chcemy umierać, by
go zmieniać. Chcemy żyć, to wszystko... [Mario].
{Ofensywa styczniowa, s. 265)

(na cichym podkładzie Wierszy wojennych w wykonaniu
Ewy Demarczyk)

n
i przyjdą ludzie z otchłani wiecznej,
z nieba i z czyśćca, i z piekieł,
żeby sądzić sądem ostatecznym
ciało żywego człowieka.
I wierzę jeszcze, że zamordowani
nie znajdą serca dla przebaczenia.
Umarłych i żywych Boże, Mścicielu Zamordowa
nych,
daj łaskę Zapomnienia —

ni
Umarłych i żywych Boże, Mścicielu Zamordowa
nych,
daj łaskę Zapomnienia —
{Modlitwa o zapomnienie. W: Ze struny na strunę...,
s. 544)
Nagranie z taśmy
(cichy podkład muzyczny)

Po trzech latach i trzech miesiącach od chwili
aresztowania, w czerwcu 1946, zamknęła się po
wrotem do Warszawy jego wielka wędrówka po
zniewolonej Europie i zamknął zarazem jego
wstrząsający pamiętnik poetycki. Maria została
jego żoną.
Świat jak labirynt splątany potwornie
gmatwa się w linie, te tłoczą się w węzeł...
{Labirynt)
{Wiersze wojenne — Ewa Demarczyk — fragment)

Nagła samobójcza śmierć pisarza stała się
podówczas dla wszystkich zupełnym zaskocze
niem i pozostała tajemnicą do dziś.
(Posłowie — Tadeusz Drewnowski. W: Wspomnienia,
wiersze, opowiadania..., s. 370 i 377)

Nad nami — noc. Goreją gwiazdy,
dławiący, trupi nieba fiolet.
Zostanie po nas złom żelazny
i głuchy, drwiący śmiech pokoleń.
{„Pieśń", s. 29)

BARBARA JACHIMCZAK
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Nysa, dnia 21 maja 1992 r.

List zespołu samokształceniowego
bibłiotekarzy szkół ponadpodstawowych w Nysie
MINISTERSTWO EDUKACJI NARO
DOWEJ
Departament Kształcenia Ogólnego
Bibliotekarze szkół ponadpodstawo
wych miasta Nysy zaniepokojeni sytuacją
bibliotek szkolnych przesyłają uwagi i spo
strzeżenia z prośbą o zainteresowanie się
głosem praktyków.
Rozumiejąc trudną sytuację ekonomiczno-polityczną kraju stwierdzamy, że pogor
szyła się wyraźnie ogólna kondycja biblio
tek szkolnych.
Pomimo górnolotnego określenia biblio
teki szkolnej jako „pracowni interdyscyp
linarnej i ośrodka informacji w szkole”
rzucają się w oczy braki:
— lokalowe,
— w wyposażeniu w sprzęt podstawo
wy,
— w zbiorach,
— określonego budżetu na zakup no
wości, uzupełnianie zbiorów oraz
prenumeratę czasopism,
— druków bibliotecznych,
— niezbędnych środków do konserwa
cji zbiorów.
Pojawiają się w związku z tym zagroże
nia, które już dają o sobie znać w postaci:
— znacznego pomniejszenia możliwości
kształcenia i utrwalania podstawo
wej umiejętności czytania oraz roz
wijania nawyków czytelniczych;
— uniemożliwienia bibliotece szkolnej
opracowania nowych metod pracy
z czytelnikiem (przy równoczesnym
ograniczeniu sieci bibliotek publicz
nych);
— niemożności pełnego wyzyskania
księgozbioru
biblioteki szkolnej
w korelacji z programem dydaktycz
nym szkoły;
— kurczenia się (pomniejszenia) źródeł
finansowania i towarzyszących im
tendencji łikwidatorskich.
Istnieje obawa, źe sprawy bibliotek szkol
nych zostały potraktowane hasłowo i trud
no określić, w jakim kierunku pójdzie prak
tyka. I tak:
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— nowa ustawa z 19 lipca 1991 r. o sys
temie oświaty nie wymienia prowa
dzenia biblioteki szkolnej jako obli
gatoryjnego, mówi tylko o „koniecz
ności zapewnienia uczniom możliwo
ści korzystania ze źródeł informacji”;
— prawdopodobnie ma być uchyłony
„Program pracy biblioteki szkolnej”
z 1983 r. Uważamy, że program jest
dużym osiągnięciem środowiska bi
bliotekarskiego. Pewne standardy
ogólnokrajowe powinny istnieć, po
nieważ stymulują planową i w miarę
ujednoliconą działalność;
— zmieniony ma być wymiar czasu pra
cy bibliotekarzy. Uważamy, że stwo
rzy to poczucie krzywdy wśród tej
grupy zawodowej, noszącej przecież
tytuł nauczycieli-bibliotekarzy posia
dających podwójne kwalifikacje (pe
dagogiczne i bibliotekarskie);
— w nowych siatkach godzin przyspo
sobienie czytelnicze i informacyjne
nie jest ujęte. Dotychczas realizacja
programu przysposobienia czytelni
czego i informacyjnego odbywała się
głównie na zastępstwach, lekcjach ję
zyka polskiego lub godzinach wy
chowawczych. Nawet przy zwiększe
niu godzin nauczyciela-bibliotekarza
nie będzie możliwości realizacji tego
programu w związku ze zmniejsze
niem wymiaru godzin poszczegól
nych przedmiotów;
— nie wiadomo, co będzie z normami
zatrudnienia obowiązującymi od
1982 r.
Nie kwestionując potrzeb zmian syste
mowych, przeciwstawiamy się proponowa
nej minimalizacji programów, finansów
i uszczupleniu kadry nauczycielskiej. Zapo
wiada się rozbieżność między szczytnymi
założeniami a możliwością ich realizacji.
Czyżby znów w pracy szkoły na pewnym
odcinku miała pojawić się fikcja?
Wartością, której nie wolno zagubić, jest
z pewnością osobowość ucznia. Biblioteka
szkolna — właśnie w przeludnionej, ciasnej
szkole — stanowi enklawę, w której uczeń

może, choćby na chwilę, odejść z zatłoczo
nego korytarza. Czy nie jest to istotne
w czasach, gdy nerwica szkolna jest sym
ptomem analizowanym przez specjalistów
lekarzy?
Nagminnie likwidowane są etaty peda
gogów szkolnych. Niezależnie od ich ist
nienia bibliotekarz bardzo często włączany
był w działalność opiekuńczo-wychowaw
czą.
Planujemy przekształcenie bibliotek
szkolnych w „centra multimedialne” nie
posiadając na to środków. W chaosie prac
reorganizacyjnych mogą zagubić się pod
stawowe cele działalności biblioteki szkol
nej.
Powyższe uwagi nie mają siły argumen
tacji, jakie posiada statystyka lub wylicze
nia ściśle ekonomiczne. Bronić takich war
tości jak książka, czytelnictwo, kultura to
znaczy nie mieć argumentów stricte mate

matycznych. Na pewno łatwiejszym żabie
iem jest dobór wymiernych wskaźni
ków mówiących o tym, co stanie się, gdy
nie będą ocalone wyżej wymienione war
tości
Ale o tym przekonać nas może twarda
rzeczywistość wyrażona w danych statys
tycznych, ukazująca spadek czytelnictwa
i zagrożenie wtórnym analfabetyzmem.
U progu XXI wieku fakt ten będzie rzuto
wać na poziom ogólnej kultury następnych
pokoleń.
Za
nauczycieli-bibliotekarzy
zespołu samokształceniowego
rejonu Nysa
Krystyna Wawrzkiewicz
Regina Chramęga
Lilianna Kibała

JESZCZE DO NABYCIA!
Ignacy Jan Paderewski:
FRYDERYK CHOPIN. Nota, edytorska i redakcja Andrzej Fiber. Przedmowa — Jerzy Jasieński.
Warszawa: SBP przy współpracy Biblioteki Narodowej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książ
nicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1991 52 s., il.
Pierwsze powojenne, bibliofilskie wydanie lwowskiej mowy Paderewskiego z r. 1910, wygłoszonej
z okazji stulecia urodzin Chopina. Tekst w języku polskim według wydania warszawskiego z r. 1926
oraz w języku francuskim i angielskim według wydania paryskiego i londyńskiego z r. 1911
w przekładzie Paula Cazine oraz Laurence Alma Tadema, zasłużonych tłumaczy literatury polskiej.
Książka wydana w pięćdziesiątą rocznicę zgonu Paderewskiego jest jednym z najbardziej godnych
świadectw uznania dla Chopina złożonym przez genialnego pianistę — wirtuoza i męża stanu.
Dla nauczycieli nasza książka stanowić może doskonałą pomoc w prowadzeniu lekcji w zakresie
nauczania języka polskiego, wychowania muzycznego, historii oraz języków obcych.
Dla miłośników muzyki i pięknej książki — wspaniały prezent.
Cena w detalu 50 000 zł
Cena w hurcie 40 000 zł
Zamówione egzemplarze wysyłamy za zaliczeniem pocztowym lub po wpłaceniu na nasze konto:
Bank Gdański IV O/Warszawa Nr 300009-4040-132.
N asz adres:
Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 00-953 Warszawa, uL Konopczyńskiego 5/7.
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Danuta Tomczyk
Radom

BIBLIOTEKA RADOMSKA (1922-1992)
Siedemdziesiąt lat działa już Biblioteka
Publiczna w Radomiu. Ta „okrągła” rocz
nica skłania do refleksji oraz przypomnie
nia jej historii i działalności.
W naszym województwie istnieją 242
biblioteki i 126 punktów bibliotecznych.
Dysponują one łącznie księgozbiorem w li
czbie 2 444 393 wol., co daje 326 wol. na
100 mieszkańców (średnia krajowa — 355
wol.); średnia wypożyczeń na jednego czytel
nika wynosi 18,3 wol. (stan na 31 XII 1991).
I u nas sytuacja bibliotek staje się coraz
trudniejsza. Już dziewiętnaście zostało zlik
widowanych. Brakuje środków na zakup
książek, na prenumeratę czasopism itp.
Ubożeją z dnia na dzień zbiory. Już dziś
można stwierdzić, że wiele ciekawych, war
tościowych pozycji nie znalazło się w biblio
tekach. Ograniczenie zakupu książek powo
duje znaczny spadek czytelnictwa i straty
nie do odrobienia w zasobach bibliotecz
nych.
Taki jest dzień dzisiejszy bibhotek — ró
wnież radomskiej. Biblioteka Publiczna
w Radomiu w swojej długiej historii miała
zarówno „tłuste”, jak i bardzo „chude” lata,
lecz mimo różnych trudności nigdy nie
zaprzestała służby swemu miastu i jego
mieszkańcom. Każdy rok zapisywał się ja 
kimiś osiągnięciami
Powstanie jej sięga 1922 r., kiedy to
z inicjatywy Marii Kelles-Krauzowej, ów
czesnej przewodniczącej Rady Miejskiej,
wybitnej działaczki i tłumaczki, dokonano
dnia 16 czerwca otwarcia Biblioteki Miejs
kiej. Młodziutka placówka otrzymała nie
wielkie,
niesamodzielne
pomieszczenie
w gmachu Magistratu (obecnie Archiwum
Państwowe) i mogła pochwalić się księgo
zbiorem liczącym 400 tomów. Pełna ini
cjatywy założycielka i kierowniczka Biblio
teki, Florentyna Jakubczakowa, doprowa
dziła do uzyskania przez placówkę samo
dzielnego lokalu, do otwarcia dwóch filii
(w r. 1933), do zorganizowania „Poradni
Czytelniczej” celem „zaspokojenia potrzeb
intelektualnych najrozmaitszych kategorii
czytelników”. W r. 1938 z biblioteki i jej filii
korzystało 2362 czytelników, ogółem wypo
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życzono 64 000 książek, w r. 1939 księgo
zbiór liczył 18 670 wol.
W tamtych latach także nie brakowało
trudności finansowych. Pismem z 26 paź
dziernika 1935 r. Magistrat m. Radomia
odmówił utrzymywania filii, uzasadniając,
że „wobec skreślenia z budżetu 1935/36
pozycji na zakup książek i pensje biblio
tekarek filii MBP na Glinicach i Zamłyniu,
finansowanie bibliotek w filiach musi być
przekazane Towarzystwu Przyjaciół Miejs
kiej Biblioteki Publicznej”.
Dziś Wojewódzka Biblioteka Publiczna
łącznie z jej 16 filiami na terenie miasta
dysponuje księgozbiorem Uczącym około
pół miliona tomów. Korzysta z niego po
nad 20 tys. czytelników. Czytelnie działają
ce w centrum miasta — ogólną i czasopism
— odwiedza dziennie około 100 osób. K o
rzystają one z bogatego księgozbioru pod
ręcznego, w skład którego wchodzą wydaw
nictwa encyklopedyczne, bibUografie róż
nych zagadnień, a przede wszystkim nie
zwykle cenne zbiory regionalne. W księgo
zbiorze Biblioteki znajduje się wiele wartoś
ciowych i ciekawych pozycji, m.in. 208 sta
rych druków, w tym 48 poloników; więk
szość tych książek ma ekslibris Biblioteki
Sejmikowej im. Stefana Hempla. Najstarsze
druki pochodzą z XVI w.
Obok wydawnictw zwartych Biblioteka
oferuje czytelnikom bogaty zbiór czasopism
XIX-wiecznych oraz wiele regionalnych,
m.in. „Gazetę Radomską”, „Dziennik De
partamentowy Radomski”, „Ziemię Rado
mską”, „Głosy Sztubackie”. Liczne infor
matory, biuletyny i sprawozdania uzupeł
niają okazały księgozbiór regionalny.
W skład zbiorów Biblioteki wchodzą
także „książki mówione” — nagrane na
taśmie magnetofonowej. Liczą one już 2422
tytuły na 24 410 kasetach. Ostatnio Biblio
teka rozpoczęła gromadzenie kaset wideo
i w przededniu 70-lecia (8 czerwca 1992)
otworzyła ich wypożyczalnię.
Działalność Biblioteki to także wszech
stronna popularyzacja książki, prowadzona
zawsze, niezależnie od sytuacji finansowej.

Do udanych imprez tylko ostatnich lat
można zaliczyć 15 kolejnych Radomskich
Wiosen — początkowo Poetyckich, później
Literackich — w ramach których zorgani
zowano setki spotkań z twórcami, wiele
sesji, warsztatów poetyckich. To przyczyni
ło się do rozwoju większości młodych poe
tów radomskich.
Biblioteka zorganizowała kilka ogólno
polskich konkursów: literacki „O laur Jana
z Czarnolasu”, pięć poetyckich „O dzban
czarnoleskiego miodu” (w ramach „Wio
sen”), trzy na ekshbris, w tym dwa związane
z rocznicą Jana Kochanowskiego, i ostatni
— dla podkreślenia pobytu Papieża w Ra
domiu w r. 1991.
W dorobku wystawienniczym Biblioteka
zapisała m.in. kilkanaście tematycznych wy
staw ekslibrisu (regionalny, harcerski, mo
tywy dziecięce, kwiaty i in.). Większość tych
przedsięwzięć została udokumentowana
wydawnictwami okolicznościowymi. Do
poważniejszych prac edytorskich należy za
liczyć trzy tomy publikacji Znani i nieznani
ziemi radomskiej, zawierające łącznie 305
biogramów osób, które chlubnie zapisały
się w historii naszej ziemi. Ponadto Biblio
teka wydała dwa tomy bibliografii wojewó
dztwa radomskiego obejmujące lata
1945-1975 — wydawnictwo okolicznościo
we na 50-lecie; w nim obok licznych ar
tykułów dotyczących historii Biblioteki
znalazła się m.in. bibliografia za lata
1922-1972, uzupełniona później w trzech
kolejnych zeszytach za okres do r. 1987.
Ostatnią publikacją jest antologia Dla serc

światło, zawierająca wiersze o papieżu Janie
Pawle n . W latach 1977-1981 Biblioteka
wydawała pierwszy po r. 1945 radomski
miesięcznik „Wojewódzki Informator Kul
turalny”, przekształcony później w „Kon
takt”.
Tych kilka refleksji skłania do podziele
nia się z planami naszej placówki, gdy już
obejmie w posiadanie budynek przy ul.
Piłsudskiego 12 (w którym obecnie trwa
remont adaptacyjny). Gmach o metrażu
ponad 1500 m^, w pięknym otoczeniu, po
zwoli na rozwiązanie wielu problemów do
dziś nie załatwionych.
Pierwszą i największą korzyścią dla czy
telników i Biblioteki będzie — wreszcie!!!
— możność złączenia w jednym miejscu
wszystkich agend bibliotecznych i scalenia
zbiorów dotychczasowej centrali, „upcha
nych” w różnych punktach na terenie mias
ta. Oddane zostaną użytkownikom czytel
nie: naukowa, czasopism, regionalna, muzy
czna, wypożyczalnia główna, biblioteka
dziecięca z „przedszkolem bibliotecznym”
(na czas gdy rodzice małego dziecka będą
korzystali z czytelni czy wypożyczalni), sala
ekspozycyjno-odczytowa. Duża powierzch
nia magazynowa pozwoli na połączenie
nowych zbiorów bibliotecznych z księgo
zbiorem XIX-wiecznym oraz wszystkich
czasopism (od r. 1864), jakimi dysponuje
Biblioteka. W niedalekim planie znajduje
się obsługa komputerowa czytelników.
Społeczeństwo miasta otrzyma bibliote
kę „z prawdziwego zdarzenia”, mogącą za
spokoić jego wszystkie potrzeby czytelnicze.

Biblioteka Muzyczna — Misie Library 1985-1986

ł o w s k i , Wojciech T o m a s z e w s k i . Tom
zamyka Bibliografia bibliotekarstwa muzycz
nego w Polsce za lata 1985-1986 (oraz uzupeł
nienia 1979-1984) w opracowaniu Krystyny Biel
skiej.

wydawana przez Sekcję Bibliotek Muzycznych
SBP — Polską Grupę Roboczą lAML zawiera;
materiały z konferencji lAML w Berlinie (8-14 IX
1985), materiały z XIV kongresu lAML/IASA
w Sztokholmie (10-15 VUI 1986), relację o prak
tykach i pobytach naukowych za granicą, o pra
cach bieżących w polskich bibliotekach muzycz
nych, kronikę bibliotek 1985-1986. Wśród auto
rów — Maria P r o k o p o w i c z , Barbara Z a k rz e w s k a -N ik ip o rc z y k ,
Krystyna
B i e l s k a , Wanda B o g d a n y - - P o p i e l o w a, Wiesława D z i e c h c i o w s k a , Irena
C z arn ec k a,
Jolanta
B yczkow ska- S z t a b a , Andrzej S p ó z, Kornel M i c h a 

PODZIĘKOWANIA
Biblioteka w Birczy podziękowała Zarządowi Gł.
SBP za przesłanie jej kilku numerów „Porad
nika” z r. 1992 oraz książki Marcina Drzewiec
kiego — Biblioteka we współczesnej szkole
— „dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb
w tak trudnym dla wszystkich okresie i za
okazaną pomoc”.
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z żałobnej karty

Franciszek
Wójcik
Bibliotekarstwo szczecińskie poniosło
dotkliwą stratę — 20 marca 1992 r. zmarł
nagle w wieku 62 lat mgr Franciszek Wój
cik, dyrektor Oddziałowej Biblioteki Pub
licznej w Nowogardzie.
Franciszek Wójcik urodził się 11 lipca
1929 r. w Radomiu. Studia historyczne
I stopnia ze specjalizacją bibliotekarską
odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubels
kim (1950-1953), a tytuł magistra historii
otrzymał na Uniwersytecie im. A. Mickiewi
cza w Poznaniu.
Pracę zawodową rozpoczął pod koniec
1953 r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Nowogardzie. W mieście tym przepraco
wał 38 lat. Przez siedem lat (1955-1962)
pełnił w Prezydium Powiatowej Rady N a
rodowej funkcję zastępcy kierownika Wy
działu Oświaty ds. Kultury, następnie kie
rował pracą Powiatowej i Miejskiej Biblio
teki Publicznej, a od r. 1975 był dyrektorem
Oddziałowej Biblioteki Publicznej (PiMBP
została przekształcona w Oddział WiMBP).
Franciszek Wójcik, z wykształcenia his
toryk i bibliotekarz, na trwałe zapisał się
w najnowszej historii ziemi nowogardzkiej
i ziemi szczecińskiej. Był nieprzeciętnym
bibliotekarzem i zasłużonym działaczem
kultury w regionie. Dzięki głównie jego
działaniom w Nowogardzie, miasteczku
mającym 15 tys. mieszkańców, wybudowa
no w r. 1978 piękny obiekt dla Biblioteki
o powierzchni 1,5 tys. m^, który wyposażo
no całkowicie w nowe meble i sprzęt biblio
teczny. Biblioteka ta mając odpowiednie ku
temu warunki i ofiarną kadrę rozwinęła

56

szeroką działalność kulturalną. Zasługą
Dyrektora było przede wszystkim zgroma
dzenie dużego księgozbioru naukowego,
który stał się podstawą działalności infor
macyjnej.
Franciszek Wójcik był prekursorem wie
lu nowych form pracy bibhotecznej
w Szczecińskiem. W tamtejszej Bibliotece
dzieci mają do dyspozycji salę bajek i pra
cownię plastyczną. W r. 1990 zorganizował
międzynarodowy
konkurs
plastyczny
— „Dzieci malują swoje miasto”. Wzięły
w nim udział dzieci z Nowogardu i miasta
Heide (RFN), a wystawa 100 prac była
prezentowana w obu miastach. Młodzież
uczestniczy w zajęciach klubu komputero
wego, tu odbywają się też kursy języków
obcych. Dla absolwentów szkół podstawo
wych Biblioteka organizuje kursy przygoto
wawcze do egzaminów w szkołach średnich.
W sali wystawowej prezentowane są cyk
licznie ekspozycje sztuki. Biblioteka ma
własne zbiory malarstwa i reprodukcji, któ
re wykorzystuje się do prowadzenia lekcji
o sztuce w bibliotece i w szkołach. Biblio
tekarze nowogardcy wypracowali własną
formułę corocznych „Jesiennych spotkań
z literaturą i sztuką” celem popularyzacji
tych rodzajów twórczości. Gromadzi się
pamiątki o regionie. W Bibliotece znajduje
się już spory zbiór prac magisterskich o N o
wogardzie. Użytkownicy Biblioteki mogą
wykorzystywać na miejscu i wypożyczać do
domu zbiory fonograficzne łącznie z kaseta
mi wideo.
Te i inne formy pracy oraz starannie
dobrany i opracowany księgozbiór przycią
gają do Biblioteki corocznie 35% mieszkań
ców miasta. Świadczy to o dużej akceptacji
środowiska społecznego dla prowadzonej
w Bibliotece działalności. To Franciszek
Wójcik odbierał w r. 1988 w Warszawie
I nagrodę w postaci „Złotego Wawrzynu”
dla swojej Biblioteki za najlepsze wyniki
w popularyzacji współczesnej literatury pol
skiej. Bibliotekę tę odwiedzają liczne grupy
bibliotekarzy z Polski i z zagranicy. W r.
1991, na przekór licznym zjawiskom ob
razującym regres w bibliotekarstwie pub
licznym, w Nowogardzie otwarto nową filię
biblioteczną z księgozbiorem już wcześniej
dla niej gromadzonym.
Franciszek Wójcik był nie tylko biblio
tekarzem i organizatorem z krwi i kości, ale
także aktywnym działaczem społecznym

i miłośnikiem regionu. Działał w Stowarzy
szeniu Bibliotekarzy Polskich, Towarzyst
wie Miłośników Ziemi Nowogardzkiej
i w kiłku innych organizacjach społecznych.
Z jego inicjatywy powstało przed dwoma
laty Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki,
które w tych trudnych czasach wspiera
finansowo działalność bibhoteczną. Za swo
ją akywność zawodową i społeczną był
wielokrotnie odznaczany. Otrzymał m.in.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol
ski, Medal XXX-lecia PRL, Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Po
morza Zachodniego, Odznakę Zasłużony

Anna Buraczyńska
1922-1992
16 marca 1992 roku w wieku 70 lat
zmarła emerytowana bibliotekarka z Sierp
ca, przedstawicielka nielicznej już grupy
seniorów bibliotekarstwa, organizatorów
pierwszych bibhotek publicznych.
Pracę podjęła zaraz po wyzwoleniu. Od
lutego 1945 r. została przyjęta do pracy
w Urzędzie Gminy w Sierpcu. W końcu
1945 r., gdy z inicjatywy znanego poety,
Stefana Gołębiowskiego, założono pierwszy
ośrodek kultury w powiecie — świetlicę
gminną w Bieżuniu, pracę w tej placówce
powierzono Annie Mączewskiej-Buraczyńskiej.
Inspirowała ona życie kulturalne w róż
nych zespołach zainteresowań i zorganizo
wała punkt biblioteczny. Były to jej począ
tki pracy z książką. 1 września 1946 r. na
propozycję władz szkolnych podjęła pracę
w sierpeckiej Bibliotece Powiatowej i od tej
chwili związana była z bibliotekarstwem aż
do przejścia na emeryturę.
Książki stanowiły dla niej wszystko. Ko
chała je od dziecka. Już w czasie okupacji
udostępniała książki polskie przechowywa
ne w domach, m.in. elementarz nauczania
początkowego, podręcznik ocalony przed
zniszczeniem, który służył dzieciom nie zna
jącym szkoły. W pierwszych dnaiach po
wyzwoleniu w swym prywatnym mieszka
niu w Bieżuniu (pow. sierpecki) zorganizo
wała pierwszy punkt biblioteczny. Książki
ocalałe z przedwojennej Centrali Bibliotek
Ruchomych wypożyczała ludności miejsco
wej oraz mieszkańcom pobliskich wiosek.

Działacz Kultury, Odznakę Gryf Pomorski,
Medal SBP.
23 marca br. na cmentarzu komunalnym
w Nowogardzie żegnaliśmy naszego Kolegę
i Przyjaciela po raz ostatnL W pogrzebie
wzięło udział m.in. wielu bibliotekarzy
z województwa szczecińskiego. W imieniu
środowiska bibliotekarskiego pożegnał
Zmarłego mgr Stanisław Krzywicki (dyr.
WiMBP), w imieniu miejscowych władz inż.
Krzysztof Krauze (burmistrz Nowogardu).
Cześć Jego pamięci.
WŁADYSŁAW MICHNAŁ

Anna Buraczyńska po przejściu do pra
cy w bibliotece sierpeckiej natychmiast włą
czyła się do bardzo trudnej w owych cza
sach pracy nad organizowaniem sieci bib
liotecznej. W tych pionierskich latach od
budowy i zakładania bibliotek od podstaw
zespołowi, w którym pracowała Anna Bu
raczyńska, pomagał entuzjazm, bezintereso
wność oraz wielki zapał i operatywność. Na
przełomie lat 1946/1947 istniały już pierw
sze biblioteki terenowe w Koziebrodach,
Lisewie, Stawiszynie, założono również 25
punktów bibliotecznych.
Do r. 1975 Anna Buraczyńska pracowa
ła na stanowisku kierownika działu instrukcyjnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Swą bibliotekarską wiedzę i do
świadczenie przekazywała licznym pracow
nikom nowo powstałych bibliotek. Gdy w r.
1975 PiMBP w Sierpcu w wyniku zmian
organizacyjnych stała się Oddziałem Woje
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Płocku, Anna Buraczyńska pracowała na
stanowisku instruktora WiMBP w Płocku.
W r. 1983 odeszła na emeryturę. Za swe
zasługi w długoletniej pracy została od
znaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Za
sługi oraz odznaką Zasłużony Działacz
Kultury.
Anna Buraczyńska zawsze dawała wyraz
przekonaniu, że praca z książką nobilituje
człowieka, a zawód bibliotekarza może być
wielką intelektualną przygodą. W naszych
wspomnieniach Anna Buraczyńska pozos
tanie osobą skromną, wielce oddaną spra
wom bibliotek oraz wielką miłośniczką
książek.
MARIA WIŚNIEWSKA
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Czy wiesz, co to za pisarze?
Zabawa literacka

tytuł utworu

Proponowana zabawa literacka adresowana
jest do uczniów starszych klas szkoły podstawo
wej (V-VII kl.). Dotyczy ona powszechnie zna
nych polskich pisarzy, których „okrągłe” rocz
nice urodzin lub śmierci są obchodzone w roku
1992.
Zabawa może mieć dwojaką formę:
— zgadywanki literackiej (do zrealizowania
samodzielnie przez czytelnika w domu lub w bib
liotece),
— lekcji bibliotecznej (przeprowadzonej
w bibliotece w podziale na grupy).
Uczniowie otrzymują zestawienie specjal
nie dobranych informacji, których trafne powią
zanie pozwoli im ułożyć „mini-noty biograficz
ne”, a następnie zidentyfikować pisarzy, bo w na
szej zabawie występują albo pod rzadko używa
nym pseudonimem, albo też pod prawdziwym
nazwiskiem, nie używanym w publikacjach litera
ckich.
Technika ustalenia tożsamości pisarza (w tym
wypadku właściwego nazwiska lub pseudonimu,
pod którym jest powszechnie znany) polega na
odpowiednim połączeniu nazwiska lub pseudo
nimu z datami urodzin i śmierci, z tytułem
utworu i faktami z życiorysu. Każda z podanych
w zestawieniu informacji ma symbol literowy lub
cyfrowy. Uczniowie wybierają informacje i łączą
z sobą odpowiednie symbole, a następnie podają
odpowiedź w sposób zilustrowany podanym tu
fikcyjnym przykładem: A, c, IV, 5 — Henryk
Sien^ewicz.
Pracując nad rozwiązaniem młodzież może
korzystać z dostępnych encyklopedycznych
źródeł literackich (np. Literatura polska. Prze
wodnik encyklopedyczny) oraz publikacji doty
czących historii literatury polskiej XIX i pierw
szej połowy XX wieku.
Czy wiesz, co to za pisarze?

nazwisko lub pseudonim
(używane rzadko lub wcale)
Jan Sawa
Stanisław Władysław Rejment
Henryk Goldszmit
Aleksander Głowacki
B. Bolesławita

1878-1942
1847-1912

„Bankructwo małego Dżeka”
„Rok 1794”
„Milknące głosy”
„Latarnia czarnoksięska”
„Pan Balcer w Brazylii”

I
II
III
IV
V

fakty z życiorysu
Głosi potrzebę codziennej wytrwałej
pracy dla ogółu, uczestniczy w wielu
pracach społecznych, m.in. w organizo
waniu Kasy Przezorności i Pomocy dla
Literatów i Dziennikarzy; w roku 1905
zostaje członkiem Komitetu Obywatel
skiego pomocy dla robotników pozba
wionych z powodu strajków środków do
życia.
Współorganizuje protest opinii świato
wej przeciw pruskim represjom wobec
dzieci polskich we Wrześni (1901-1902)
i ustawom wywłaszczeniowym oraz
prześladowaniom unitów.
W roku 1863 wyjeżdża za granicę, gdzie
pozostaje do końca życia. O postaci tej
mówi się „człowiek-instytucja”, wykonał
bowiem na polu kultury pracę wielo
krotnie przekraczającą zadanie jednos
tki.
W młodzieńczych latach występuje
w wędrownych grupach aktorskich;
życiu zespołów aktorskich poświęca
cykl utworów literackich. Do historii
literatury światowej przechodzi w roku
1924 dziełem literackim całkiem innej
treści.
W latach 1935-1936 wygłasza pogadan
ki radiowe, zebrane później w publikacji.
Ginie w obozie hitlerowskim, dobrowol
nie towarzysząc swoim wychowankom
z Domu Sierot.

symbol
ROZWIĄZANIE

lata życia

A,
B,
C,
D,
E,

1867-1925
1812-1887
1842-1910

Oprać. TERESA MURMYŁO-RYŚ
Wałbrzych — Wojewódzka Biblioteka Publiczna
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c,
a,
d,
e,
b,

V, 2
II, 4
I, 5
III, 1
rv, 3

Maria KONOPNICKA
Władysław Stanisław REYMONT
Janusz KORCZAK
Bolesław PRUS
Józef Ignacy KRASZEWSKI

wytnij, wyślij

Odpowiedzi
redakcji

Ukończyłam Studium Nauczycielskie
o profilu bibliotekarskim. Od 13 lat pracuję
w szkole zawodowej na stanowisku nauczy
ciela bibliotekarza. Ostatnio złożyłam pro
śbę o mianowanie, lecz odrzucono ją twier
dząc, że moje kwalifikacje są do tego niewy
starczające. Boję się, czy po przyjęciu nowe
go dyrektora nie zostanę zwolniona. Nie
mam oceny pracy, ale z faktów wynika, że
jest ona pozytywna — otrzymałam przed
dwoma laty nagrodę dyrektora, dobry byf
też wynik wizytacji. Jak uzyskać ocenę pra
cy?
Wymagania kwalifikacyjne w stosunku
do nauczycieli określa Rozporządzenie Mi
nistra Edukacji Narodowej z 10 paździer
nika 1991 w sprawie szczegółowych kwalifi
kacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli nie mających
wyższego wykształcenia („Dziennik Ustaw”
nr 98 poz. 433). Rozporządzenie to stanowi,
że oprócz osób z wykształceniem wyższym
kwalifikacje do prowadzenia zajęć biblio
tekarskich w bibliotekach szkolnych mają
osoby, które legitymują się:
„1) świadectwen dojrzałości liceum bib
liotekarskiego lub
2) świadectwem dojrzałości i dyplo
mem policealnego studium bibliote
karskiego,
a ponadto przygotowaniem pedago
gicznym” (§ 8).
Według rozporządzenia obowiązującego
do października 1991 osobę z powyższymi
kwalifikacjami można było zatrudnić tylko
w bibliotekach szkół podstawowych, obec
nie od tej zasady odstąpiono i może ona
pracować także w szkole ponadpodstawo
wej.
W sprawie oceny pracy powinna Pani
zwrócić się do dyrektora, a wcześniej uważ
nie przeczytać Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z 10 grudnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad sprawowa
nia nadzoru pedagogicznego... („Dziennik
Ustaw” nr 122 poz. 537), gdzie dokładnie
podano całą procedurę (§§ 7-14).

dnia

pieczęć instytucji

Zamówienie z dnia
Zamawiamy następujące publikacje SBP:
Czarnecka Jadwiga — Wy
kaz działów katalogu
rzeczowego dla małych
bibliotek publicznych,
1991, 64 s. (18 000 zł) ......................... egz.
Drzewiecki Marcin — Bib
lioteka we współczesnej
szkole, 1991, 112 s.
(27 000 zł)
..........................egz.
Pigła Włodzimierz — Cen

tralny katalog polskich
czasopism muzycznych
i wydawnictw ciągłych
o tematyce muzycznej:
zbiory polskie, 1991, 304
s. (23 (KX) zł)
Sadowska Jadwiga — In
strukcja
tematowania
i katalogu przedmioto
wego, 1991, 100 s.
(24 000 zł)
Sadowska Jadwiga, Turows
ka Teresa — Języki informacyjno-wyszukiwawcze. Katalogi rzeczowe,
1991, 152 s. (26 000 zł)
Wojciechowski
Jacek
—
Podstawy
pracy
z czytelnikiem, 1991, 156
s. (27 000 zł)
Z warsztatu bibliografa. Bi
bliotekarze polscy we
wspomnieniach współ
czesnych, 1991, 76 s.
(22 000 zł)
Zybert Elżbieta — Biblio
teki więzienne. Zarys
problematyki, 1991, 116
s. (28 000 zł)
Zybert Elżbieta — Informa
cja — edukacja. Mię
dzynarodowa i narodo
wa działalność informa
cyjna w zakresie eduka
cji, 1991, 80 s. (25 000 zł)

..........................egz.

..........................egz.

......................... egz.

..........................egz.

..........................egz.

......................... egz.

......................... egz.

Adres zamawiającego ............................................

Należność uregulujemy po otrzymaniu przesyłki
za zaliczeniem pocztowym lub przelewem z na
szego konta (niepotrzebne skreślić)
.................... ■(po’d pisj"pi«3ąllća"ós0B y ’upoważnionej)......................
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Odpowiedzi
redakcji
Na pisemne zlecenie dyrekcji zastępuję chorą
nauczycielkę i uczę historii w klasach I szkoły
zawodowej (5 godzin ponadwymiarowych w tygod
niu). Za pierwszy miesiąc, za 16 godzin, otrzyma
łam 111 tys. zł (moje wynagrodzenie zasadnicze na
stanowisku bibliotekarza wynosi 926 tys. zL Czy to
jest właściwe wyliczenie?

(0
■o
(0
c

>«
N

O ro
O)
m w

LA
=
o

m

□ ro
"S' =
ff ®

Ü N
N

ro

o
D)
®
..
32

re

'C
>
•
N
Ü
O.

Ul
"O ro ■3 O Uf2)
w
O)
k
ro- +o-• P -■ Ô
N cn o. 3 o

Odpowiedź na pytanie o godziny ponadwy
miarowe daje Zarządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 21 lipca 1989 w sprawie wyna
gradzania nauczycieli. Zarządzenie to było nowe
lizowane, lecz odnośny fragment pozostał bez
zmian (§ 6). Godziny ponadwymiarowe to także
te, w których nauczyciel był gotowy do świad
czenia pracy, lecz jej nie wykonał z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy.
„2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad
wymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagro
dzenia zasadniczego [...] przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalone
go dla rodzaju zajęć dydaktycznych [...] realizo
wanych w ramach godzin ponadwymiarowych
nauczyciela. Stawkę wynagrodzenia za jedną go
dzinę zaokrągla się do pełnych złotych.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.
2, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do
pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę”.
Pani ma obowiązkowy wymiar 30 godzin,
lecz w godzinach ponadwymiarowych uczy Pani
historii, zatem aby obliczyć wynagrodzenie za
godzinę historii, trzeba wynagrodzenie Pani po
dzielić przez liczbę godzin obowiązkowego wy
miaru zajęć nauczyciela historii. Jeśli jest to 18
godzin tygodniowo, wyliczenie wygląda następu
jąco;
18x4,16 = 74,88, zaokrąglone do 75 godzin,
wynagrodzenie Pani równa się = 924 000 zł
924 000:7 5 = 1 2 320 zł = wynagrodzenie za
godzinę ponadwy
miarową historii
Każdą godzinę powinna Pani mieć zapisaną
w dzienniku klasowym, łatwo więc obliczyć, ile
tych godzin w miesiącu było. Jeśli było ich 16,
powinna Pani otrzymać: 12 320 x 16 = 197 120 zł,
oczywiście jeśli część z nich nie odbywała się
kosztem pracy w bibliotece, tj. jeśli były to
rzeczywiście godziny ponadwymiarowe. W żad
nym wypadku nie może być 111 000 zł za 16
godzin — kwota za jedną godzinę wynosiłaby
6937,50, a więc jeszcze mniej niż za godzinę
z Pani bibliotekarskiego wymiaru.

NAGRODY I STYPENDIA IM. M, RATAJA
Fundacja im. Macieja Rataja ogłasza
konkurs o nagrody im. Macieja Rataja
Nagrody im. Macieja Rataja przyznaje
się za indywidualne lub zespołowe dokona
nia na niwie naukowej (w tym prace habili
tacyjne i doktorskie), popularnonaukowej,
dziennikarskiej, publicystycznej, artystycz
nej, literackiej, dydaktyczno-oświatowej lub
społeczno-politycznej, dotyczące:
1) demokracji, samorządu i samopomocy
w środowiskach wiejskich,
2) aktywności społecznej mieszkańców wsi
na rzecz rozwiązywania problemów lo
kalnych,
3) wiedzy społeczno-politycznej i zasad ety
ki społecznej funkcjonujących wśród
mieszkańców wsi,
4) wzorów działaczy społecznych i politycz
nych pracujących w środowisku wiejs
kim oraz reąjrezentujących interesy wsi
w strukturach państwa,
5) społecznej historii wsi i rolnictwa,
6) wartości i tradycji ruchu ludowego,
7) wiedzy o sprawach wsi w całym społe
czeństwie,
8) koncepcji politycznych, organizacyjnych,
ekonomicznych i prawnych służących
demokracji, samorządności oraz postę
powi cywilizacyjnemu i kulturalnemu na
wsi, w tym rozwiązywaniu węzłowych
problemów rolnictwa i szeroko rozumia
nych warunków życia mieszkańców wsi.
Nagroda może być przyznana także za
wyróżniającą się pracę dyplomową (magis
terską) o tematyce związanej z jednym z wy
żej wymienionych zagadnień.
W r. 1992 nagrody przyznaje się:
— za dokonania zrealizowane (zakończo
ne) w roku ubigłym — jeżeli dokonanie
sprowadza się do określonego dzieła lub
określonej akcji,
— za całokształt działalności — jeżeli do
konanie polega na prowadzeniu działal
ności trwającej przez dłuższy czas w la
tach poprzedzających rob bieżący.

Zgłoszenia kandydatur do nagród może
dokonać każdy. Nagrody przyznaje jury
powołane przez fundację.
Zgłoszenie powinno zawierać:
— dane o kandydacie (kandydatach) do
nagrody,
— odpowiednie informacje i dokumenty
dotyczące dzieła lub działalności kan
dydata (kandydatów),
— uzasadnienie kandydatury.
W przypadku pracy przygotowanej w ra
mach postępowania kwalifikacyjnego (ma
gisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej lub
tp.) zgłoszenie w miarę możliwości powinno
obejmować w szczególności recenzje opra
cowane w ramach tego postępowania oraz
zaświadczenie o jego wynikach.
STYPENDIA FUNDACJI
Fundacja rozpoczyna akcję przyznawa
nia stypendiów. Służą one wspieraniu pracy
twórczej i procesów dydaktycznych związa
nych tematycznie z dziedzinami objętymi
konkursem.
O stypendia mogą ubiegać się:
— osoby podejmujące wymienioną te
matykę w formie samodzielnej pracy
naukowej, popularnonaukowej, oś
wiatowej, literackiej lub artystycznej,
— studenci i uczniowie przygotowujący
prace magisterskie, dyplomowe, seme
stralne itp.,
— osoby odbywające kursy, przeszkole
nia oraz staże i praktyki szkoleniowe.
Na życzenie zainteresowanych osób i in
stytucji fundacja wysyła teksty regulaminu
stypendiów i nagród oraz formularze wnio
sków stypendialnych. Przyjęcie wniosku
stypendialnego nie jest równoznaczne
z gwarancją przyznania stypendium
Fundacja im. Macieja Rataja
Plac Trzech Krzyży 5
00-507 Warszawa
Tel. 628-91-92, 693-53-71

Książnica Spółka z o.o. powstała w Katowicach w 1987r.
Firma przystąpiła do kompłeksowej obsługi bibłiotek p u F
licznych i szkolnych.
W trakcie 5-letniej działalności w oprawy biblioteczne
zaopatrzono ponad 2 min woluminów.
Z biegiem czasu podejmowano coraz to nowe przedsięwzięcia:
działalność wydawnicza
książki dla slabowidzących
(tzw. Biblioteka Dużej Czcionki)
produkcja mebli bibliotecznych
(kompleksowe wyposażenie bibliotek)
hurtownia książek
biuro konsultingowe
produkcja druków akcydensowych
dla potrzeb bibliotek
W ciągu 18 miesięcy w oprawę biblioteczną zaopatrzymy
każdą książkę wydaną w Kraju, a zamówioną przez biblioteki.
Zapraszamy do współpracy wszystkie biblioteki w Kraju.
Jesteśmy członkiem ROUND TABLE o f NATIO N AL
CENTRES for L IB R A R Y SERVICES.

Książnica realizuje propozycje,
których inni nie potrafili zrealizować.

>

regał dwustronny
regał jednostronny
regał ekspozycyjny
wózek biblioteczny

1 220 000 - 1 450 000 zł
1 000 000 - 1 200 000 zł
900 000 - 1 100 000 zł
850 000 zł

-ceny zróżnicowane w zależności
i wysokości regału

od ilości półek

Ceny obejmują koszty dostawy i montażu u Klienta.

4^ szafka

katalogowa
w dowolnej kolorystyce

1 500 000 zł

-przy zamówieniu powyżej 10 sztuk zapewniamy
bezpłatny transport

4^ druki

akcydensowe

•karta katalogowa uniwersalna
(wzór B 147 i B 148)
80 zi,
• karta ksigżki
80 zl,
•kieszonka
110 zl,
• terminatki
60 zl,

cena
ceno
ceno
ceno

promocyjna
promocyjna
promocyjna
promocyjna

70 zł
70 zl
100 zł
50 zl

-ceny promocyjne dla zamówień złożonych
do końca września br.
Znniówieiiin prosimy kieroioat iin adres:

Książnica Sp.z o. o.
ul. Misjonarzy Oblatów 11
40-129 Katowice
tel. 586-634, 583-260
fa x 539-333
tlx 315215 ksia

Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich
ul. Konopczyńskiego 5 /7
00-953 Warszawa
tel. 27-52-96, 27-08-47

Zamawiający:.
Adres:
telefon:.

telex:

ilość

regat dwustronny
regat jednostronny
regat ekspozycyjny
wózek biblioteczny
szafka katatogowa
kolor r

I

druki akcydensowe
karta katalogowa uniwersalna
wzór B 147
wzór B 148
karta ksigżki
kieszonka
terminatki

Podpis i pieczęć

MOL

Systemy informatyczne
dla bibliotek

Adres do korespondencji: ul. Tatarczana 8 B/6, 81-591 Gdynia
Biuro: Gdynia ul. Hryniewieckiego 17 (Centrala Rybna) p. 34 II p.
Tel. (0-58) 276956

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA
SZKOLNA z MOL-em
Oferujemy nową wersję systemu M O L — program u komputerowego prze
znaczonego do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej. System M OL jest znany
bibliotekarzom od roku. Został zainstalowany już w ponad 40 szkołach pod
stawowych i średnich.
Bibliotekarze — użytkownicy M O L-a najczęściej podkreślają dwie cechy tego
systemu: jego przejrzystość, prostotę obsługi oraz dostosowanie do specyficznych
potrzeb biblioteki szkolnej.
System w nowej wersji nie traci nic ze swoich dotychczasowych zalet.
Pojawiły się natom iast nowe możliwości:
— czytanie opisów z Przewodnika Bibliograficznego zapisanego na dyskietkach,
co znacznie ułatwia i przyspiesza opracowanie księgozbioru,
— nowe możliwości tworzenia indeksów i elastycznego wyszukiwania informacji,
— bardziej elastyczne możliwości tworzenia opisów bibliograficznych, co dotyczy
szczególnie pozycji wielotomowych oraz kartoteki zagadnieniowej,
— możliwość pracy w sieci komputerowej.

Baza danych systemu MOL:
( Jednokrotne wpisanie opisu bibliograficznego
książki ujmuje ją we wszystkich katalogach
oraz w księdze inwentarzowej)

— księgozbiór
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

katalog
katalog
katalog
katalog

alfabetyczny
tytułowy
rzeczowy
przedmiotowy

kartoteka zagadnieniowa
księga inwentarzowa
rejestr ubytków
rejestr czytelników
rejestr wypożyczeń
rejestry statystyczne

( Cala statystyka klasowa i biblioteczna
wykonywania jest automatycznie)

Funkcje systemu MOL:
gromadzenie i selekcja
(prowadzenie inwentarza)
opracowanie
wyszukiwanie informacji
udostępnianie księgozbioru
(rejestracja wypożyczeń)
obliczenia statystyczne
prowadzenie skontrum
drukowanie
—
—
—
—
—

kart katalogowych
zestawień bibliograficznych
raportów statystycznych
księgi inwentarzowej
upomnień

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy korespondencyjnie lub telefonicznie.
Na życzenie wysyłamy bezpłatną wersję demonstracyjną programu oraz aktualny cennik.
Dystrybutorem systemu MOL jest również firma VULCAN sp. z o.o. we Wrocławiu.
System biblioteczny jest w ofercie firmy VULCAN elementem systemu zarządzania szkołą
VULCAN PLAN.

UWAGA: nowy numer telefonu naszej firmy: (0-58) 276956

Wydawnictwo Votum
rozpoczęło edycję Biblioteki Klasyki dla Dzieci i Młodzieży
Niezapomniane Książki Dzieciństwa
Edycja ta zawierać będzie kilkadziesiąt książek należących do kanonu
klasyki polskiej i obcej.
JUŻ w KSIĘGARNIACH:

1. „Baśnie, powiastki, bajeczki” — wybór bajek Krasickiego,
Fredry, Jachowicza, Słowackiego, Mickiewicza, Kraszews
kiego.
2. „Bajki, bajeczki” — wybór bajek Krylowa, Puszkina,
A. Tołstoja, L. Tołstoja, Czukowskiego.
3. „O księciu Gotfrydzie, rycerzu Gwiazdy Wigilijnej”
— H. Górska.
4. „Złoty kluczyk, czyli niezwykłe przygody Buratina”
— A. Tołstoj.
5. „Przygody Münchhausena” — G. A. Bürger,
w DRUKU:

6. z. Urbanowska „Złoty pierścień”.
7. A. France „Zazulka”
Ch. Nodier „Skarb z Poletka Bobu i Kwiat groszku”.
8. N. Hawthorne „Opowieści z zaczarowanego lasu”.
9. M. Dąbrowska „Uśmiech dzieciństwa i inne opowiadania”.
10. W. Hauff „Kalif bocian”.
11. A. Czechow „Kasztanka i inne opowiadania”.
12. W. Irwing „Rip Van Vinkle”.
13. Z. Rogoszówna „Dziecinny dwór”.
14. J. Porazińska „Borówka”.
Do końca 1992 roku Wydawnictwo planuje wydrukowanie trzydziestu
tytułów. Przem yślana koncepcja edytorska, barwne ilustracje, twarda,
foliowana opraw a i rewelacyjnie niskie ceny. Hurtownia Wydawnictwa:
„K L IN ”, W arszawa, ul. M iedziana 11, tel. 20 16 11.

ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 3 czerwca 1992 r.
uruchomiona została księgarnia i hurtownia naszego
w ydaw nictw a w W arszawie przy ul. Jaworzyńskiej 4.
Księgarnia i hurtownia czynna jest w godz. 10—19®°,
w soboty w godz. 9— 13®°. Ossolineum zaprasza do
naszej placówki szkoły i biblioteki, dla których w y 
daw nictw o proponuje bardzo korzystne warunki
sprzedaży. W szczególności dla szkół i bibliotek po
lecamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

T. Broniewski — Historia architektury dla wszystkich — cena: 45.000,—
A. Mendykowa — Dzieje książki polskiej na Śląsku — cena: 27.000,—
B. Górska — Krzysztof Plantin i Officyna Plantiniana — cena: 5.000,—
M. Danilewicz-Zielińska — Szkice o literaturze emigracyjnej — cena: 55.000,Z. Kozarynowa — Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska — cena: 52.000,—
J. Kleiner, W. Maciąg — Zarys dziejów literatury polskiej — cena: 40.000,—
Problemy teorii literatury t. 1— 3 cena: 10.000,—
J. Czachowska, R. Loth — Przewodnik polonisty — cena: 5.000,—
Słownik literatury polskiego oświecenia — cena: 100.000,—
P. Zaremba — Historia dwudziestolecia 1918— 1939 — cena 45.000,—
M. Kitchen — Historia Europy 1915— 1939 — cena: 50.000,—
M. Howard — Wojna w dziejach Europy — cena: 12.000,—
M. Celt — Raport z podziemia — 1942 — cena: 39.000,—
E. Romer — Pamiętnik paryski — cena: 5.000,—
Prezydenci i premierzy II Rzeczypospolitej — cena: 50.000,—
Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR — cena: 110.000,—
Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej — cena: 50.000,—
Słownik imion — cena: 37.000,—
J. Kościałkowska — Łódź bukowa — cena: 32.000,—
K. Rymut — Nazwiska Polaków — cena: 28.000,—

Księgarnia posiada bogaty w ybór literatury
w ydaw anej w serii , , Biblioteka N arodow a".
O ferujem y rów nież interesujące pozycje
z zakresu sztuki oraz albumy i przewodniki
turystyczne.

STOWAR2^SZENIE

BIBLIOTEKARZY POLSKICH SzanowRafy)

Pani(e) Dyrektorze

Chcąc uściślić naszą dotychczasową współpracę. Książnica wraz ze Stowarzyszeniem Bibliote
karzy Polskich proponuje Państwu powrót do rozliczeń w formie przedpłat. Przedpłaty dokonać
można już w bieżącym roku kalendarzowym z zaznaczeniem „Przedpłata 1993".
Każda Biblioteka, która w terminie do 15.02.93r. przekaże na konto Książnicy PKO B.P.
O/Katowice nr 27528-733139-136 kwotę w niżej podanych proporcjach, tj.
Gminne Biblioteki Publiczne
Miejskie Biblioteki Publiczne
Wojewódzkie Biblioteki Publiczne
Biblioteki Szkolne
Biblioteki Zakładowe i inne

10 min zł
20 min zł
20 min zł
minimum 2 min zł
minimum 5 min zł

otrzyma:
— 10% bonifikatę do każdej przez nas wystawionej faktury przez cały rok kalendarzowy na
wet po wyczerpaniu przedpłaty. Bonifikata obejmuje wszystkie towary wytwarzane przez Książ
nicę, tj. książki, druki akcydensowe, szafy katalogowe, regały
i wózki.
— 10% premię od wpłaconej kwoty w formie książek, za dany rok kalendarzowy - wysyła
ną w grudniu.
— Na Zjeździe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w maju 1993r. w Chorzowie odbędzie
się losowanie trzech Bibliotek (spośród tych, które dokonały przedpłaty) na wyjazd trzech
dwuosobowych delegacji do Holandii. W trzydniowej wycieczce na koszt Książnicy przewidziane
jest zwiedzanie Królewskiej Biblioteki w Hadze, Miejskiej Biblioteki w Rotterdamie a także wiele
innych atrakcji.
Ze względu na poszerzenie listy oferowanych tytułów informujemy, że większość książek
ukazujących się na rynku mogą Państwo zamawiać u nas w oprawie bibliotecznej. Natomiast od
marca 1993r. książki zakupione w Książnicy wyposażone będą w kieszonkę oraz 2 karty z opi
sem katalogowym, bez wzrostu ceny.
Uważamy, że propozycja nasza jest dla Państwa korzystna; licząc na dalszą dobrą
współpracę
pozostajemy z wyrazami szacunku
Przewodniczący
Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich

Dyrektor T^rządu
„Książnicy"

Stanisław Czajka

Adam Guzdek

Zarrądi

KSIĄŻNICA Sp. z o. o.
M isjonarzy Oblatów 11, 40-129 Katowice, tel. 586 634, 583 760, tlx 315 215 ksia pl
konto bankowe BP PKO II/O Katowice nr 27528-733139-136

ZAWSZE
NA TEJ STRONIE
ZNAJDZIECIE PAŃSTW O OFERTĘ
INSTYTUTU W YD A W N IC ZE G O „NA SZA KSIĘGARNIA"

TY M RAZEM PR O PO N UJEM Y LEKTURY:
J. Domagalik — KONIEC W AKACJI
5 000,
J. Grabowski — CZARNA OWIECZKA
9 000,
G. Knutsson — NALLE, WESOŁY NIEDŹW IADEK
18 000,
L. Kern — FERDYNAND W SPANIAŁY
1 6 000,
M. Musierowicz — KŁA M C ZU C H A
1 1 000,
M. Musierowicz — SZÓSTA KLEPKA
1 0 000,
K. May — SKARB W SREBRNYM JEZIORZE
17 000,
NIEZWYKŁE PRZYGODY DON KICHOTA
(w opracowaniu W. Woroszylskiego)
11 000,
H. Sienkiewicz — TA TRZECIA I INNE O PO W IA D A N IA
(opr. tw.)
1 4 000,
U ZŁOTEGO ŹRÓDŁA wg Stefanii Wortman
1 3 000,
J. Verne — TA JE M N IC ZA W YSPA (I— II t.)
1 5 000,
Inne książki, które mogą być pomocne w szkole:
M. Kowalewska — PAN SŁÓWKO M A GŁOS
W. Panek — GAUDĘ, MATER POLONIA (opr. tw.)
(historia polskiej pieśni patriotycznej)
J. Piechowski — UKRYTE ŚW IATŁA HERBÓW
(opr. tw.)
E. Turyn — NASZE PTAKI (opr. tw.-album)
H. Zdzitowiecka — PAZIE I RUSAŁKI
(opr. tw.-album motyli)

6 000,—
8 000,—
33 000,—
34 000,—
17 000,—

Nowość I. W . Nasza Księgarnia:
I. Obuchowska, M. Krawczyński — CHORE DZIECKO

70 000,—

Pierwszy polski poradnik dla rodziców. Składa się z dwóch części: pierwsza — opracowana
przez psychologa, w drugiej doświadczony pediatra opisuje przyczyny, objawy, przebieg
i leczenie chorób wieku dziecięcego.

Wysyłka na koszt zamawiającego. Płatność — przy odbiorze książek (zaliczenie
pocztowe) lub dla zamówień podpisanych przez dyrektora szkoły— przelewem
na konto podane w 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
I. W . Nasza K sięgarnia
uł. S p a so w skie g o 4
00-389 W arszaw a

W Y D A W N IC T W O NAUKO W E PWN
POLECA:
• Stanisław Kostka Potocki: 0 sztuce u dawnych czyli Winkelman
polski.
• Andrzej Skrzypek: Nie spełniony sojusz? Stosunki sowiecko-niemiec
kie 1917— 1941.
• Maria Podraza-Kwiatkowska: Literatura Młodej Polski.
• Jakub Zdzisław Lichański: Retoryka od średniowiecza do baroku.
• Michał Pietrzak: Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce.
• Jan Jończyk: Prawo pracy.
• Jan Czekaj, Stanisław Owsiak: Finansowy mechanizm alokacji zaso
bów w gospodarce rynkowej.
• Natalia Gajl: Teoria podatkowa w świecie.
• Andrzej Kaźmierczak: Pieniądz i bank w kapitalizmie.
• Wojciech Muszalski: Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne.
• Zbigniew Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Ko
mentarz.
• Sztuka nauczania t. 1— 2.
• Choa Kok Sui: Stara Sztuka uzdrawiania.
• Anna Czapik: Podstawy protozoologii.
• Mariusz Fotyma, Stanisław Mercik: Chemia rolna.
• Adam Hulanicki: Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej.
• Zbigniew Kęcki: Podstawy spektroskopii molekularnej.
• Bożena Hilczar, Jerzy Małecki: Elektrety i piezopolimery.
• Jerzy Malczewski, Maciej Piekarski: Modele procesów transportu
masy, pędu i energii.

W Y D A W N IC T W O NAUKOW E PWN

ul. M io d o w a 10, 00-251 W AR SZA W A
tel. (0-2) 26-22-91, fax (0-22) 26-71-63
Dział M arketingu:
tel. (0-2) 635-09-76, fax (0-22) 26-09-50
Magazyn: ul. Suw ak 5, tel. (0-22) 43-38-21

Zapraszamy do naszych „Księgarń Promocyjnych” na terenie
całego kraju, w których można kupić i zamówić wszystkie
publikacje naszego Wydawnictwa.

