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Od redaktora

Pytania, które zadał Wojciech Zalewski kolegom z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego w poprzednim
numerze „Bibliotekarza”, nie dają mi spokoju. Przypomnijmy, że W. Zalewski pytał m.in. o zasadność
gromadzenia w BUW egzemplarza obowiązkowego, prowadzenia działalności informacyjnej dla użytkow
ników spoza BUW, wykonywania prac naukowo-bibiiograficznycb, słabo powiązanych z potrzebami
czytelników — kosztem gorszej ich obsługi oraz marnego wynagradzania bibliotekarzy. Pytał też o zasadność
rozwiązań organizacyjnych, które nie ułatwiają wypełniania pc^stawowej misji biblioteki uniwersyteckiej, za
jaką w USA przyjmuje się dobre zaspokajanie potrzeb społeczności akademickiej. Skierowane do BUW
pytania odnoszą się w rzeczywistości do naszych wszystkich bibliotek. I dobrze, że W. Zalewski te pytania
postawiŁ Zapewne sami jeszcze długo byśmy sobie ich nie zadali. Pewnie też nie dostrzegalibyśmy potrzeby
ich sformułowania. A nawet gdyby je ktoś zadał, musialby się liczyć z przejawami oburzenia, a może
i z pukaniem w czoło.
Wydaje mi się, że brak takich pytań i zaskoczenie, jakiego niektórzy z nas doznali w trakcie lektury tekstu
W. Zalewskiego, świadczy o trwałości naszych nawyków i schematów myślenia. O bibliotekarstwie wciąż
myślimy tak, jak myśleliśmy w latach osiemdziesiątych siedemdziesiątych czy jeszcze wcześniej. Wielu z nas
bardzo bliskie są rozwiązania centralistyczne: w teorii — zwykle urzekające, w praktyce — kalekie. Wielu
tęskni za SINTO, systemem bibliotek centralnych, scentralizowaną prenumeratą czasopism i książek
zagranicznych (wierząc, że dzięki temu znajdą się środU finansowe na ten cel), zasadę zależności funkcjonalnej
itp. — mimo iż nie spełniły one w przeszłości pokładanych w nich nadziei. Pozostałością takiego myślenia jest
akceptowanie zasady, że biblioteka może wykonywać określone zadania dla innych bibUotek i użytkowników
innych bibliotek — własnymi siłami i środkami nawet wówczas, gdy tych sił i środków nie staje na
zorganizowanie porządnej obsługi swoich czytelników. Pytania W. Zalewskiego w gruncie rzeczy kwestionują
tego rodzaju rozwiązania i sugerują interesowność oraz aspołeczny egoizm w podejściu do organizowania
pracy bibliotek. Wynika z ruch, że wielkoduszność i altruizm okazywane wszystkim, kosztem swoich
klientów, nie powinny mieć miejsca. Stąd też podnoszona przez W. Zalewskiego zasada stałego dokonywania
rewaloryzacji priorytetów, które w sytuacji gdy najważniejszy jest klient, trzeba zmieniać i dostosowywać do
jego potrzeb... Tylko wtedy może on liczyć na dobrą jakość usług. Przyjmując taki punkt widzenia, trudno nie
zakwestionować obciążeń biblioteki wynikających z gromadzenia egzemplarza obowiązkowego, wykonywa
nia prac naukowo-badawczych czy innych funkcji określanych zwykle mianem centralnych.
Z czego wynika kwestionowanie przez W. Zalewskiego rozwiązań obserwowanych w naszych bibliotekach?
Dobrze, że W. Zalewski zatytułował swój artykuł „Spotkanie kultur bibliotecznych”. W ten sposób
podkreślił odrębność swego myślenia i postrzegania oraz wskazał na ich uzależnienie od wartości kultury
amerykańskiej. A więc mamy tu do czynienia niejako z odmiennością wartościowania kulturowego. Jeśli
przyjąć za jednym z autorów (Olżas Sulejmienow), którego książka wpadła mi onegdaj w ręce, że kultura to,
ukształtowana w walce o przetrwanie i będąca rezultatem optymalnego zrównoważenia wzajemnych
stosunków człowieka ze środowiskiem, synteza nauki, sztuki, religii i zasad moralnych — to rodzi się pytanie,
czym różni się amerykańska i polska kultura biblioteczna, których istnienie W. Zalewski postrzega? Czyżby
ową interesownością, swoistym egoizmem oraz poziomem umiejętności skupiania sił i środków na trafnie
dobranych celach, co zapewnia racjonalność oraz większą efektywność i skuteczność działania? Są to
niewątpliwie cechy przypisywane społeczeństwu amerykańskiemu. Czyżby one były wyróżnikiem bibliotecz
nej kultury amerykańskiej i „napędzały” postęp? Warto się nad tym zastanowić.
Na koniec krótka sygnalizacja materiałów, które chciałbym polecić uwadze Czytelników. Sądzę, że
• zarówno artykuł Jacka Wojciechowskiego, z uporem i bez ceregieli ponawiającego pytania, komu i czemu
powinny służyć biblioteki, jak i tekst Bolesława Howorki, który podsumowuje dyskusję o potrzebie
nowelizagi zapisów w Ustawie o szkolnictwie wyższym — znajdą swych czytelników. Podobnie artykuł Anny
Łozowskiej, która przybliża nam sprawę wykorzystania informacji zapisanej na płytach kompaktowych. Ałła
Komskaja pisze o udziale bibliotek ukraińskich w dokumentowaniu historii i propagowaniu wiedzy
o regionie — mimo iż władzom niezbyt się to podobało. Wspomnienie Barbary Szymańskiej o Jadwidze
Siniarskiej-Czaplickiej napisane zostało na podstawie nieznanego pamiętnika tej zasłużonej dla historii
książki i papiernictwa polskiego autorki. Polecam też obszerną odpowiedź Andrzeja Srogi na trzy pytania
o biblioteki publiczne w Katowickiem, teksty informujące o działalności środowiskowej SBP, charakterystykę
Geac Advance oraz recenzje i omówienia zawarte w dziale „Przegląd piśmiennictwa”.

Jacek Wojciechowski

Tabakiera i nos
Sens działania biblioteki zawiera się w udostęp
nianiu — funkcjonalna struktura organizacyjna spy
cha uwagę z udostępniania na procesy wewnątrzbiblioteczne — jak nas widzą użytkownicy — kto
pracuje w udostępnianiu — brak promocji usług
bibliotecznych — struktury udostępniania — a może
miss przyjaźnie nastawiona do czytelników i umiejąca
rozrządzić dokąd kto ma iść (red.)
B^ł czas, kiedy książki łańcuchem przytwierdzano
do ściany, żeby ich nikt nie „zwinął” nagle. Dzisiaj
nie ma takich ścian ani łańcuchów oraz nie ma
opraw, które wytrzymałyby przykucie do czegokol
wiek, jednak duch prewencji nadal unosi się nad
bibliotekami. Czasem brak tylko tabliczki: zły pies.
W rzeczywistości istnieją sposoby bardziej wyrafi
nowane. Najlepszy z nich to: poczekać aż ktoś
nadejdzie, trafi, zgadnie i zażąda. Większość nie
nadchodzi, nie trafia, nie zgaduje oraz niczego nie
żąda, dzięki czemu spokój jest i porządek, jak też
stan prewencji znośny. W sumie — nos dla tabakiery.
Dlatego pojawia się idea bibliotecznej asertywności (aktywności) oraz marketingu. Marketing ozna
cza zaś nastawienie na klienta — ukierunkowanie
całej biblioteki na udostępnianie, wypożyczanie,
usługi. Że właśnie po to biblioteka jest.
ZAZWYCZAJ POŻYCZAJ
W swoim czasie taką właśnie wyraził myśl
S. R. Ranganathan, wytyczając model biblioteki
rotacyjnej. Biblioteka jest po to żeby z niej korzystać,
zbiory są po to żeby z nich korzystać, usługi są po to
żeby z nich korzystać. No więc to jest właśnie
nastawienie marketingowe: nie na zbiory ani na
prewencję, ale na klienta, użytkownika, publiczność.
Na korzyści z korzystnego korzystania.
Tym samym przeto udostępnianie oraz realizacja
usług w bibliotece staje się sumą, kwintesencją,
swego rodzaju finalnym produktem wszystkich pro
cesów bibliotecznych. Ponieważ koniec wieńczy
dzieło.
Rzecz jasna, udostępnianie byłoby niemożliwe bez
wszystkich poprzednich etapów bibliotekarskiego
postępowania, ale też dopiero ono nadaje im sens,
czyni społecznie użytecznymi. W istocie właśnie
w wypożyczaniu oraz w informowaniu, w usługach
na rzecz klienta, realizuje się instytucja biblioteki.
I żaden argument nie zmieni faktu, że tak właśnie
jest.
Poprzez pryzmat usług, udostępniania, informacji,
możliwości uzyskania potrzebnych materiałów i za
spokojenia oczekiwań nie całkiem uświadamianych,
postrzega bibliotekę klientela, publiczność, społe
czeństwo. Od dostępności lub niedostępności biblio
teki, od tego co można otrzymać oraz jak szybko,
wreszcie od życzliwości i uprzejmości pracowników

„stykowych”, więc realizujących usługi, w zasad
niczym stopniu zależą społeczne opinie o bibliotece.
W tej perspektywie rodzi się środowiskowa sym
patia, obojętność, względnie awersja.
W istocie zawsze tak jest oraz wszędzie. Każdy
pasażer samolotu myśli o pilocie a nie o producencie
lub konstruktorze. Podczas jedzenia pamięta się
o kucharzu, nie o gastrologu.
Zaplecza bibliotecznego, jakie jest, nikt nie widzi:
wie o nim jedynie profesjonalista. Tylko zawodowiec
zdaje sobie sprawę ze stopnia skomplikowania pro
cesów, ze złożoności wyposażenia i z kwalifikacji
personelu. Klient natomiast dostrzega jedynie „styk”
1 taką ma o całości opinię, jaki ten „styk” jesL
Opinia ma swoje znaczenie. Klient bowiem, pub
liczność użytkownicza, to jest ów nos, któremu
powinna służyć biblioteczna tabakiera.
I jeszcze coś więcej: to także sponsor. Biblioteki
utrzymuje przecież społeczeństwo, nawet jeżeli po
średnio. Chociaż więc zasada „płacę i żądam” była
by w tym wypadku nieco przesadzona, reguła prze
ciwstawna pachnie samobójstwem. Dbaj o swo
jego sponsora — ta dyrektywa z pewnością ma
sens.
Jednak profesjonaliści na ogół myślą inaczej.
W bibliotekach dużych, wieloosobowych, przy bar
dziej złożonej strukturze oraz organizacyjnym od
daleniu od „wyjścia”, procesy udostępniania i usług
informacyjnych znikają z pola widzenia, zacierają się
w pamięci.
Taki jest rezultat funkcjonalnej podstawy struk
tury organizacyjnej, kiedy każdy postrzega biblio
tekę przez pryzmat własnego stanowiska pracy, wła
snej agendy i własnego działu. Jest to efekt profe
sjonalnej hierarchii, w której ceni się najwyżej wąskie
umiejętności zawodowe (klasyfikacja, bibliografia
itp.), natomiast wiedza o czytelnictwie i udostęp
nianiu — mimo swojej złożoności — nie kojarzy się
z żadnym prestiżem.
Zresztą być może dlatego, że w wielu agendach
udostępnianie zredukowano do czynności mecha
nicznej. A także z powodu fetyszyzacji prewen
cji, która — jako zadanie i cel — dominuje zwykle
nad postulatem rotacji. W każdym razie tak właśnie
jesL
JAK NAS WIDZĄ
Tymczasem klienci widzą nas poprzez agendy oraz
procesy „wyjściowe”, więc udostępnianie i usługi
informacyjne. Jaki jest ich zakres, jaki jest sposób
realizacji oraz w jakim stopniu spełniają oczekiwa
nia, taka bywa opinia o całym bibliotekarstwie.
Charakterystyczne, że sławny semiolog i powieściopisarz U. Eco, w swojej przewrotnej książeczce
„O bibliotece” (Ossolineum 1990), ograniczył spo
strzeżenia do zjawisk „wyjściowych” właśnie. Natu
ralnie: mimo woli przedstawił punkt widzenia użyt
kownika.
A zaś poglądy użytkowników kształtują już tak
trywialne fakty, jak pory i czas otwarcia bibliotek.
Otóż dość niechętnie otwieramy je wtedy, kiedy inni
mają wolny czas.
Znakomita większość bibliotek akademickich nie
funkcjonuje w niedzielę ani w sobotnie popołudnia,
niektóre zamykają się jeszcze na jeden („wewnętrz
ny”) dzień w tygodniu, a ogólny czas otwarcia
rzadko wykracza poza godzinę 18.00. Studenci, żeby
skorzystać z biblioteki, muszą „urywać się” z zajęć.

natomiast słuchacze zaoczni nie mają najmniejszych
szans. Jedne biblioteki organizują przerwy „obiado
we” w ciągu dnia, niektóre otwierają agendy o róż
nych porach w różne dni tygodnia (kto to zapamię
ta?), a zamykanie wszystkich agend na całe wakacje
jest nieomal normą. No więc czy to nie jest nos dla
tabakiery?
Istnieje wymówka: niedobór etatów. Tak? No to
w rewanżu użytkownicy, stając się decydentami,
obcinają środki dla bibliotek, jeno furczy. Dlaczego?
Dlatego.
Niechęć do bibliotek wzrasta w postępie geome
trycznym w miarę, jak wydłuża się czas realizacji
zamówień. W polskich bibliotekach jest on dosyć
długi. Owszem: nie ma komputerów, zaś magazyny
bywają na drugim końcu miasta. Ale czy zawsze
i wszędzie? Tymczasem prawie zawsze i prawie
wszędzie trzeba przyjść dwukrotnie — żeby wrzucić
rewers, a potem po książkę. Szanuj czas klienta,
namawiał Ranganathan. Zapewne miał rację... teore
tycznie.
Zarazem, na długo przed komputeryzacją, udało
nam się odpersonałizować proces użytkowania co
większych bibliotek. Jest jak na poczcie: książka-rewers-pieczątka-następny, książka-rewers-pieczątka-następny. Mechanicznie i anonimowo. Jedy
na szansa nawiązania rzeczywistego kontaktu mię
dzy biblioteką a użytkownikiem (wykorzysty
wana częściej w bibliotekach małych), szansa mar
ketingowej promocji, została bezpowrotnie zmar
nowana.
W dodatku nie ma nawet bibliotecznej atmosfery,
nie da się pobyć wśród książek, użytkownika bo
wiem w wielu bibliotekach przepędzono precz za
ładę. Z większości agend, tak dużych jak małych,
wolny dostęp do półek został bezpowrotnie wyelimi
nowany. Im mniej wolnego dostępu, tym autorytet
biblioteki większy?
Wreszcie: skoro agendy udostępniania i usług
informacyjnych stanowią wizytówkę biblioteki, to
trzeba kierować tam osoby najlepiej wykwalilikowane, a przy tym łatwo nawiązujące kontakty z innymi.
Tymczasem najczęściej wcale tak nie jest.
Jeżeli w agendach informacyjnych pracuje wysoko
kwalifikowany personel, to jednak na stanowiska
„stykowe”, usługowe w tych agendach, kieruje się
często osoby o najkrótszym stażu, najmniej doświad
czone, które dopiero nabierają rutyny. Potem zaś,
kiedy jej już nabiorą, awansują zazwyczaj na stano
wiska nieusługowe, taka bowiem obowiązuje hierar
chia.
Natomiast stanowiska pracy we wszystkich czytel
niach i wypożyczalniach, w ogólnej hierarchii
stanowisk bibliotecznych, sytuują się przeważnie za
stanawiające nisko. Kto zatem ma wyższe kwalifika
cje, dłuższy staż oraz kto szuka lepszej płacy, ten te
agendy stara się omijać. Więc sama zasada
jest meporozumieniem.
PROMOCJA
Bibliotekom, od chwili umasowienia zasięgu, więc
zwłaszcza publicznych i szkolnym, towarzyszył pro
gram promocyjny. Był czas, kiedy mieliśmy w tym
zakresie pewne osiągnięcia, ale to już przeszłość.
Natomiast na świecie nastąpiło odrodzenie tego
pomysłu, w postaci idei biblioteki aktywnej, asertyw
nej — narzuconej również bibliotekom akademic

kim. Niestety: nas na ogół nie ma w tym od
nowionym nurcie. Zasłaniamy się kryzysem.
Sens idei zawiera się w kreowaniu potrzeb infor
macyjnych i czytelniczych, a więc w lansowaniu
usług ponad oczekiwania użytkowników, a także
— w formułowaniu oferty dla tej części społeczeń
stwa, która z bibliotek nie korzystała. Jest to sugestia
programu pracy w rozmaitych formach (indywidual
nych, zbiorowych, zespołowych), postulat ujawniania
możliwości bibliotecznej obsługi z zachętą do korzy
stania, oraz obowiązek bibliotecznego przysposobie
nia, czyli przyuczenia do posiłkowania się biblioteką
oraz jq zbiorami.
Otóż teoretycznych założeń tej pracy i przysposo
bienia, ogólnych programów, pomysłów i haseł jest
sporo, natomiast praktyka zdaje się mizerna. Utknę
liśmy w marazmie i zniechęceniu. Inaczej niż w in
nych krajach europejskich, nasza promocja bibliotek
i bibliotekarstwa jest w przeważającej większości
nijaka.
Najbardziej zaś niepokoi redukcja programów
albo nawet poniechanie działań, związanych z wpro
wadzeniem i przygotowaniem użytkowników do ko
rzystania z biblioteki. W praktyce poziom tych
działań (jeżeli są) bywa często kiepski lub gorzej niż
kiepski.
W bibliotekach akademickich — chociaż nie brak
form oryginalnych i pomysłowych — przeważa jed
nak zrutynizowany, sztampowy sposób wprowadza
nia. W zestawieniu z programowym bogactwem
wprowadzań w bibliotekach zagranicznych (gdzie
dominuje zasada wprowadzania indywidualnego,
w trakcie rozwiązywania własnych problemów mery
torycznych), kontrast jest przygnębiający. Ale w każ
dym razie jakaś forma wprowadzenia istnieje.
Natomiast w bibliotekach publicznych, a szczegól
nie w szkolnych — na przekór werbalnym deklara
cjom — wprowadzenia ograniczają się do wskazó
wek elementarnych, lub nie ma ich wcale. Tym
czasem to właśnie pierwszy kontakt z biblioteką
(więc przeważnie szkolną albo publiczną) przesądza
zwykle już na całe życie o stosunku do bibliotek
w ogóle oraz o umiejętności (lub: nieumiejętności)
posługiwania się bibliotecznym warsztatem. Jeżeli
ten kontakt jest zly, a wprowadzenie marne, to
promocja staje się antypromocją. W rezultacie bib
lioteki kiepskie całemu bibliotekarstwu „przyprawia
ją gębę”.
Jednakże redukcji oraz pogorszeniu uległ także
stan bibliotecznej informacji promocyjnej: o nabyt
kach, o zbiorach, o usługach i o całej bibliotecznej
ofercie. Na uczelniach, w uczelnianych instytutach,
wiadomości o lokalizacji bibliotek, o porach otwar
cia, a tym bardziej o zbiorach oraz o nabytkach,
stanowią rzadkość rzadką lub najrzadszą. W szko
łach ślady bibliotek szkolnych są zwykle czytelne
tylko dla Indian. A w ogóle wiadomość o jednej
bibliotece w innej bibliotece jest przeważnie żadna
lub gorzej niż żadna, bo nieaktualna, fałszywa. Co
przekonywująco dokumentują muchy.
Specjalistów natomiast, pracowników nauki oraz
im podobnych, najbardziej frustuje zanik informacji
o nowych nabytkach. Żeby dowiedzieć się, co jest
nowego w bibliotece z mojej dziedziny lub z dziedzin
pokrewnych, muszę zazwyczaj przejrzeć cały katalog.
Lepiej od razu zrobić sobie kuku.
W sumie — gdyby ktoś chciał wiedzieć — nie jest
to na ogół żadna promocja. Już raczej wygląda, że
niemocja.

PRZEZ PRYZMAT NOSA
Z punktu widzenia czytelniczego nosa, struktura
bibliotecznej tabakiery jest nieciekawa i niezrozu
miała. Podstawę podziału stanowi bowiem układ
funkcjonalny, według procesów (gromadzenie, opra
cowanie itp.), łub terytorialny (biblioteka ^ówna
— filie). Otóż użytkownika istota podziału funk
cjonalnego nie interesuje, ma bowiem do czynienia
wyłącznie z procesami finalnymi. Nie obchodzi go
też podział terytorialny, ponieważ zazwyczaj nie wie,
że biblioteka z której korzysta, stanowi cząstkę
większej całości. A poza tym podział funkcjonalny
(zresztą konieczny) większość personelu „odcina” od
procesów końcowych, a więc zaciera świadomość
sensu istnienia.
Inne podstawy konstrukcji bibliotecznej struktury
występują z powyższymi w symbiozie, lecz oka
zjonalnie. A to właśnie one mają dla użytkowników
większe znaczenie.
Stosunkowo najczęściej występuje u nas dodat
kowy podział ze względu na rodzaj nośnika. Osobno
więc tworzy się agendy z książkami, osobno z prasą
i jeszcze odrębnie: z materiałami audiowizualnymi.
Jest to jednak podział archaiczny. Natomiast pożyte
czniejszy podział według tematycznego zakresu zbio
rów trafia się rzadko. Polega na zgromadzeniu
w jednej agendzie wszystkich materiałów z danego
zakresu, niezależnie od rodzaju nośnika, więc np.
w dziale historiograficznym — książek, czasopism,
filmów, slajdów oraz innych materiałów.
Ponadto niekiedy wyodrębnia się agendy ze
względu na użytkownika. W bibliotekach pub
licznych stworzono oddziały dla dzieci lub
dla niewidomych, a w bibliotekach akademickich
— osobne czytelnie dla profesury, dla asystentów
i dla śmiertelników. Ale i ten układ zdążył już
skostnieć.
Nowych propozycji podziału brak. Za granicą
dokonuje się ostatnio specjalizacyjnego podziału
personelu w jednej ogólnej czytelni lub wypożycza
lni, ale u nas nie. W rezultacie klient gubi się
w bibliotecznym labiryncie i używa brzydkich wyra
zów.
A jest tak również dlatego, że nawet w najwięk
szych naszych bibliotekach nie ma merytorycznego
stanowiska informacji wstępnej, rozrządu, dyspeczera: powitanie ma charakter bezosobowy. Użytkow
nik wpada na siedemdziesiąt cztery pisemne objaś
nienia, porozwieszane po ścianach i wywołujące
oczopląs, oraz na obrażoną szatniarkę, która po
krzykuje z powodu oberwanego wieszaka. Tak wy
gląda nasz promocyjny styk.
Słowem — przydałby się właśnie ktoś taki: biblio
teczna miss, nastawiona do klienta przyjaźnie i umie
jąca „rozrządzić” dokąd kto ma iść. Dyspeczer, który
nie zacznie rozmowy od: czego?!
Rzecz jasna, to nie jest tak, że we wszystkich
bibliotekach wszyscy robią wszystko, żeby prze
gnać precz wszystkich klientów. Ale promocja
wszelako szwankuje: biblioteczna tabakiera nie
jest wobec użytkowniczego nosa usłużna. Z całą
pewnością nie.
Jacek Wojciechowski jest wicedyrektorem Miejskiej Bib
lioteki Publicznej w Krakowie i docentem Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Bolesław Howorka

Bibliotekarze
i biblioteki uczelniane
a nowelizacja Ustawy
o szkolnictwie wyższym
Pomieszanie z poplątaniem w statusie pracowników
bibliotek wyższych uczelni — nie uwzględnione propo
zycje środowiska w obowiązującej Ustawie o szkolnic
twie wyższym — propozycje zmiany obowiązujących
zapisów dotyczących przywrócenia bibliotekarzom
statusu nauczycieli akademickich, kwalifikacji dyrek
tora, pozycji dyrektora w senacie, łączenia biblioteki
z ośrodkiem dokumentacji i informacji naukowej, roli
rady bibliotecznej — dotychczasowa obojętność pra
wodawców wobec przemyślanych i przedstawianych
propozycji bibliotekarzy akademickich — nadzieja
w nowelizacji ustawy (red.)
Zatrudnieni w bibliotekach głównych szkół wyż
szych bibliotekarze zostali zaskoczeni treścią zapi
sów dotyczących bibiotek i statusu ich pracowników,
które znala^ się w ustawie z dnia 12 września 1990 r.
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385).
Zaskoczeni zostali przede wszystkim dyplomowani
bibliotekarze i dyplomowani dokumentaliści. Nowa
ustawa odbierała im status nauczycieli akademic
kich, a przepisy wykonawcze nadal stanowiły, że są
oni zaliczeni do grupy nauczycieli akademickich.
Przepisy płacowe określające m.in. wysokość wyna
grodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych bib
liotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych praco
wników dokumentacji i informacji naukowej stano
wią załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 października 1990 r. w sprawie
wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U.
nr 75, poz. 447; zm.: Dz. U. z 1991 r. nr 24, poz. 98).
Rozporządzenie to dotyczy „nauczycieli akademic
kich”, jednakże m.in. reguluje także sprawy płacowe
pracowników uczelni, którym ustawa odebrała sta
tus nauczycieli akademickich, pozbawiając ich w ten
sposób możliwości pobierania dodatków do płac,
a przede wszystkim premii, przewidzianych innymi
przepisami dla „pracowników bibliotecznych oraz
dokumentacji i informacji naukowej”, do której to
grupy bibliotekarze i dokumentaliści zostali posta
nowieniami ustawy o szkolnictwie wyższym zalicze
ni. Natomiast mile zaskoczeni zostali kustosze i star
si bibliotekarze posiadający tytuł zawodowy magi
stra lub równorzędny, otrzymali oni uprawniema,
które poprzednio przysługiwały wyłącznie nauczy
cielom akademickim.
Szereg postanowień dotyczących organizacji bib
lioteki Równej oraz systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, a także rady bibliotecznej nie od
powiadało bibliotekarzom, były one inne, odbiegały
od propozycji zgłoszonych przez zainteresowanych
bibliotekarzy.
Uwagi krytyczne znalazły swój wyraz w uchwale
Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Bibliotek

Szkół Wyższych, która odbyła się w Gdańsku w dniu
7 czerwca 1991 r. W uchwale tej bibliotekarze
domagali się:
— przywrócenia statusu nauczycieli akademic
kich dyplomowanym bibliotekarzom i dyplomowa
nym pracownikom dokumentacji i informacji nauko
wej;
— przywrócenia wymogów kwalifikacyjnych dla
kandydatów na dyrektora biblioteki głównej, okreś
lonych w uchylonej ustawie o szkolnictwie wyższym;
— zapewnienia dyrektorowi biblioteki głównej
obligatoryjnego udziału w senacie uczelni, z głosem
stanowiącym;
— wykreślenia z ustawy postanowień stanowią
cych o istnieniu w uczelni odrębnego, poza biblio
teką główną, ośrodka dokumentacji i informacji
naukowej; określenia, że biblioteka ^ówna jest uczel
nianym ośrodkiem informacji naukowej.
Te krytyczne uwagi znalazły swój wyraz także
w szeregu artykułów zamieszczonych na łamach
„Bibliotekarza”. Na ten temat pisali: J. Krajewska ”,
E. Dobrzyńska-Lankosz i J. KosekJ. Sójka”,
oraz B. Ho worka”.
Artykuł ten, to nie tylko próba zebrania wszyst
kich propozyq’i zgłoszonych przez zainteresowanych
bibliotekarzy na konferencjach, na łamach czaso
pism bibliotekarskich. Autor przedstawia tutaj pro
pozycje zmiany poszczególnych zapisów w obowią
zującej ustawie o szkolnictwie wyższym. Propozycje
zgłoszone chyba we właściwym czasie, w uczelniach
toczą się bowiem teraz dyskusje na temat nowelizacji
obowiązującej od września 1990 r. ustawy.
1. Zainteresowani bibliotekarze stanowczo doma
gają się, aby dyplomowanym bibliotekarzom i dyp
lomowanym pracownikom dokumentacji i informa
cji naukowej przywrócić status nauczycieli akademi
ckich. Uzasadnienie tego postulatu znajdą zaintere
sowane osoby w artykułach wymienionych tu już
autorów.
W związku z powyższym postulatem, zaintereso
wani bibliotekarze i dokumentaliści proponują, aby:
1) w art. 75 usL 2 dopisać pkt 4 w następującym
brzmieniu:
„4) dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani
pracownicy dokumentacji i informacji naukowej,
zatrudnieni na stanowiskach:
a) starszego kustosza dyplomowanego, starszego
dokumentalisty dyplomowanego,
b) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dy
plomowanego,
c) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumenta
cji i informacji naukowej,
d) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumen
tacji i informacji naukowej."
Inna propozycja w tej sprawie, to przyznanie
wszystkim dyplomowanym pracownikom dokumentaqi i informacji naukowej odpowiednich stanowisk
dyplomowanych bibliotekarzy i dokonanie właści
wych zapisów w art. 75 ust. 2 pkt 4) „dyplomowani
bibliotekarze, zatrudnieni na stanowiskach: a) star
szego kustosza dyplomowanego, b) kustosza dy
plomowanego, c) adiunkta bibliotecznego, d) asys
tenta bibliotecznego”;
2) skreślić obecny zapis art. 77 usL 1; zamiast tego
należałoby zapisać zdanie charakteryzujące, w spo
sób ogólny, zakres obowiązków pracowników bib
liotecznych, analogicznie do zapisu art. 78, stanowią
cego o pracownikach naukowo-technicznych, np.

„Pracownikami bibliotecznymi oraz dokumentacji
i informacji naukowej są osoby zatrudnione w sys
temie biblioteczno-informacyjnym uczelni w celu
organizowania i prowadzenia obsługi bibliotecznej
uczelni i jej pracowników na zasadach określonych
w statucie uczelni.”;
3) w art. 89 ust 1, po słowach: „Pracownicy
naukowo-dydaktyczni”, dopisać po przecinku „dyp
lomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy
dokumentacji i informacji naukowej...”
2. Należy żądać wyższych kwalifikacji od kan
dydatów na dyrektora biblioteki głównej. W związ
ku z tym w art. 66 ust 1, pierwsze zdanie, należy
zapisać, że: „Dyrektorem biblioteki głównej może
być osoba posiadająca kwalifikaq'e do zajmowania
stanowiska kustosza dyplomowanego wzgl. doku
mentalisty dyplomowanego, która co najmniej przez
pięć lat pracowała w bibliotece na stanowisku kiero
wniczym.”
3. Dyrektor biblioteki głównej, który został wy
brany przez radę biblioteczną, powinien mieć zapew
nione miejsce w senacie, z ^osem stanowiącym.
Dlatego należałoby zapisać:
1) w art. 66 ust. 2: „Dyrektora biblioteki głównej
wybiera rada biblioteczna”;
2) w art. 66 dopisać ust. 3: „Dyrektor biblioteki
głównej kieruje biblioteką główną i reprezentuje ją
na zewnątrz, a także współdziała z radą biblioteczną
w nadzorowaniu systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni”;
3) w art. 47 USL 1 pkt 5 zapisać: „dyrektor
biblioteki głównej” i dopisać pkt 6 o treści dotych
czasowego pktu 5 bez słów: „dyrektor biblioteki
głównej i dyrektor ośrodka dokumentacji i infor
macji naukowej”.
4. W obowiązującej ustawie utrzymano zapis sta
nowiący, że w uczelni może działać, poza biblioteką
główną, ośrodek dokumentacji i informacji nauko
wej. Oddzielenie zadań bibliotecznych od informa
cyjnych, to wynik tendencji, która nadal, bezkrytycz
nie, przyjmuje w Polsce niektóre wzorce radzieckie.
W krajach Zachodniej Europy, w Stanach Zjed
noczonych, funkcje biblioteczne i informacyjne ściśle
ze sobą się łączą. Trudno zresztą wyobrazić sobie
możliwość utworzenia skomputeryzowanych syste
mów informacyjnych, dobrze funkcjonujących w wa
runkach rozdzielenia tych zadań i utworzenia dwóch
równolegle działających jednostek organizacyjnych
uczelni.
Proponowane zmiany, to:
1) w art. 65 ust. 1 należałoby dopisać zdanie:
„Biblioteka główna jest uczelnianym ośrodkiem in
formacji naukowej”;
2) skreślić należy art. 68 ustawy; dotyczy on
ośrodka dokumentacji i informacji naukowej oraz
archiwum uczelni; tworzenie ośrodków jest nieuza
sadnione, a sprawy archiwów podlegają przepisom
innego aktu normatywnego — ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. nr 38, poz. 173).
5. Rada biblioteczna winna stać się organem uczel
ni, współdziałającym z dyrektorem biblioteki głów
nej w kierowaniu tą jednostką organizacyjną, a także
nadzorującym działalność całego uczelnianego sys
temu biblioteczno-informacyjnego.

w związku z tym należałoby:
1) dopisać w art. 46 ust. 1 słowa: „oraz rada
biblioteczna.";
2) po art. 62 ustawy dopisać postanowienia stano
wiące o składzie i kompetencjach rady bibliotecznej
oraz o sposobie jej powoływania; należałoby także
przenieść tutaj, do rozdziału III. 1. „Organy uczelni”
postanowienia mówiące o dyrektorze biblioteki Ró
wnej oraz o dyrektorze administracyjnym uczelni
— zapisy te znalazły się w rozdz. III. 2. „Organizacja
uczelni” chyba wyłącznie przez nieporozumienie;
w sprawie rady bibliotecznej proponuję następujące
zapisy:
„1. Rada biblioteczna współdziała z dyrektorem
biblioteki głównej w kierowaniu systemem biblioteczno-informacyjnym uczelni i nadzoruje działal
ność tego systemu.
2. Rada biblioteczna w szczególności:
1) ustala ogólne kierunki działania systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni,
2) uchwala wieloletnie i roczne plany pracy biblio
teki głównej i systemu biblioteczno-informacyjnego,
a także odpowiednie plany rzeczowo-finansowe,
3) przyjmuje roczne sprawozdania dyrektora bib
lioteki głównej i przedstawia senatowi uczelni opinię
o działalności biblioteki głównej i jej dyrektora oraz
systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni,
4) określa zasady gromadzenia i udostępniania
zbiorów,
5) podejmuje uchwały o strukturze organizacyjnej
biblioteki głównej i systemu biblioteczno-informacyj
nego uczelni,
6) podejmuje uchwały w innych sprawach okreś
lonych w ustawie lub w statucie uczelni.
3. W skład rady bibliotecznej wchodzą wybrani
przedstawiciele rad wydziałów, samorządu studenc
kiego, pracowników bibliotecznych oraz dokumen
tacji i informacji naukowej, a także wybrany przez
radę biblioteczną dyrektor biblioceki głównej.
4. Liczbę członków rady bibliotecznej oraz tryb
jej wyboru określa statut uczelni.”

Przedstawione tutaj propozyqe zmian w ustawie
o szkolnictwie wyższym, w postanowieniach doty
czących biblioteki głównej i systemu bibliotecz
no-informacyjnego uczelni oraz pracowników biblio
tek uczelnianych, są bardzo dobrze znane zaintereso
wanym bibliotekarzom. Opracowane zostały przez
kompetentny zespół bibliotekarzy — dyrektorów
uczelnianych bibliotek głównych, przyjęte przez
uczestników Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Głównych Szkół Wyższych Resortu Edukacji Naro
dowej, która odbyła się w Toruniu, w dniach 15 i 16
listopada 1989 r, a następnie potwierdzone przez
uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Dyrekto
rów Bibliotek Szkół Wyższych, obradującej w Uni
wersytecie Gdańskim w dniu 7 czerwca 1991 r.
Uchwały tych konferencji dotarły na pewno do
wszystkich zainteresowanych bibliotek i z tego, co
autorowi wiadomo, uzyskały poparcie całej akade
mickiej społeczności bibliotekarskiej. Ich treść prze
kazano czynnikom, które miały wpływ na kształt
opracowywanej właśnie ustawy o szkolnictwie
wyższym, w zimie 1989 r., po Konferencji w Toruniu.
Także i teraz, wnioski z Konferencji Gdańskiej,
przesłano do wszystkich zainteresowanych sprawą
nowelizacji ustawy.

Niestety. Wnioski kompetentnych i zainteresowa
nych bibliotekarzy nie zostały uwzględnione w toku
opracowywania ostatecznego tekstu ustawy, pomi
mo tego, że były szczegółowo i fachowo zaprezen
towane w czasie sesji plenarnej Sejmu, w czasie
1 czytania ustawy, przez posłankę dr M. Borawską.
Doszło do tego, że w ustawie znalazły się postano
wienia wadliwe, a także bardzo krzywdzące liczącą
się, chociaż wcale nie tak liczną, grupę bibliotekarzy
i dokumentalistów, osób o najwyższych kwalifika
cjach zawodowych i bardzo związanych z zawodem
i ze swoimi bibliotekami.
Oczekujemy teraz, jak do tych propozycji ustosun
kują się osoby odpowiedzialne za kształt nowelizo
wanej ustawy. Czy i które z przedstawionych propo
zycji zostaną teraz uwzględnione.
Realna jest także i taka sytuacja: nowelizacja
zostanie uchwalone jeszcze przed ukazaniem się tego
artykułu na łamach „Bibliotekarza". Pozostanie nam
wówczas tylko możliwość skonfrontowania uwag
i propozycji bibliotekarzy z tym, co uchwalił Sejm...,
co zaakceptował Senat...
Bolesław Howorka jest dyrektorem Biblioteki Głównej
Akademii Medycznej w Poznaniu.

PRZYPISY:
** Krajewska Jadwiga: Biblioteka uczelniana i jej pracow
nicy w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Biblio
tekarz 1991 nr 2—3 s, 5—7.
’’ Dobrzyńska-Lankosz Ewa, Kosek Jadwiga: Labor omnia
vincit? Bibliotekarz 1991 nr 5 s. 19—21, 23.
Sójka Jan: O statusie bibliotekarza dyplomowanego po
równawczo i wybiórczo. Bibliotekarz 1991 nr 7—8
s. 13—16; Status niektórych stanowisk w bibliotekach
szkól wyższych. Bibliotekarz 1991 nr 9 s. 7—9; Rzecz
o pracownikach bibliotecznych III kategorii. Bibliotekarz
1991 nr 10 s. 7—9; 30—35—36—40. Bibliotekarz 1991 tu
li—12 s. 21—22.
** Howorka Bolesław: Biblioteka szkoły wyższej i jej pra
cownicy w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym. Biblio
tekarz 1991 nr 1 s. 6—9; Rada biblioteczna — dyrektor
biblioteki głównej uczelni. Bibliotekarz 1991 nr 11—12
s. 22—24.
Post scriptum:
Leży przede mną tekst projektu nowelizacji ustawy
o szkolnictwie wyższym, przesiany w marcu 1992 r. re
ktorom uczelni, przez v-Ministra Edukacji Narodowej. Wy
nika z tych materiałów, że nasze, bibliotekarskie, postulaty
nie zostały uwzględnione. Zapisano tu tylko jedną sprawę;
art. 75 ust. 4 otrzymać ma brzmienie: „Pracownikami
naukowo-dydaktycznymi są również bibliotekarze dyplo
mowani oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji nau
kowej zatrudnieni na stanowiskach: starszego kustosza i sta
rszego dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta biblio
tecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
asystenta bibliotecznego oraz asystenta dokumentacji i in
formacji naukowej". Nie jest to propozycja satysfakcjonują
ca bibliotekarzy dyplomowanych. Stanowią oni odrębną
grupę nauczycieli akademickich i wnoszą o właśnie taki
zapis w ustawie.
Projekt pozbawia także kustoszy i niektórych starszych
bibliotekarzy uprawnień pracowników dydaktycznych.
O taką zmianę w ustawie nikt nie zabiegał
BJI.

Anna Łozowska

CD-ROM:
nowe możliwości
korzystania z informacji

CD-ROM w Bibliotece Politechniki Szczecińskiej
— firma Silver Platter i inni producenci baz danych
— zalety CD-ROM — sposoby przeszukiwania i ak
tualizacji baz danych — tendencje w zakresie wyko
rzystania i rozwijania CD-ROM (red.)
Pierwsze praktyczne kontakty pracowników Bib
lioteki Politechniki Szczecińskiej z technologią
CD-ROM miały miejsce jesienią 1990 roku. Wów
czas to z inicjatywy dyrekcji biblioteki i dzięki
doskonale zorganizowanej akcji promocyjno-instruktażowej poznańskiej firmy ЛТОМ1СЛ (obecnie
STRATUS) pracownicy oddziałów informacji biblio
tek uczelnianych Szczecina mieli okazję zapoznać się
z systemem wyszukiwania informacji w technice
CD-ROM. Po dwudniowym wykładzie, połączonym
ze szkoleniem uczestnicy pokazu otrzymali od lirmy
ATOMICA dyplomy uprawniające ich do obsługi
systemu mikrokomputerowego wykorzystującego te
chnikę CD-ROM.
Stanowisko komputerowe, w skład którego wcho
dził komputer IPC 40 Mbitów, monitor, klawiatura
i czytnik laserowy oraz 15 baz danych na CD-ROM
firma ATOMICA pozostawiła w Oddziale Infor
macji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki
Szczecińskiej na okres paru tygodni, dając okazję do
korzystania z tej techniki szczecińskiemu środowisku
naukowemu. Zainteresowanie tym sposobem korzys
tania z informacji było tak ogromne, że pracownicy
Oddziału prowadzili zapisy użytkowników na kon
kretne godziny.
Jeśli chodzi o same bazy — to większość z nich
była produktem amerykańskiej firmy Silver Platter
пр. MEDLINE, TOXLINE, OSH-ROM, AGRICO
LA, ERIC i inne. Część baz (Agriculture Library,
Earth Sciences, Energy Library, Computer Library)
pochodziła z innej amerykańskiej firmy OCLC tj.
Online Computer Library Center, Inc., trudniącej się
prowadzeniem wspólnego katalogu dla ponad 5000
(stan w 1989 roku) bibliotek współpracujących
— tak w USA jak i w innych krajach. Większość baz
obu tych firm była typu bibliograficznego, z abstrak
tami, co dodatkowo podnosiło ich przydatność dla
pracowników naukowych uczelni szczecińskich.
Co zaś do firmy Silver Platter, najbardziej znane
go producenta baz na CD-ROM, to jest to pierwsza
w świecie organizacja, powołana w 1983 roku spec
jalnie do upowszechniania technologii CD-ROM. Jej
działalność obejmuje zarówno produkcję baz i przy
gotowanie oprogramowania jak i szeroko rozumianą
promocję tej technologii informacyjnej. Firma wydaje wiele broszur i katalogów informacyjnych, or
ganizuje spotkania z użytkownikami w celu wy
słuchania ich uwag i opinii; organizuje również
konferencje i pokazy. Szczególnie wiele uwagi Silver

Platter poświęca udoskonaleniom oprogramowania
baz, wykorzystując do tego opinie użytkowników.
Z bardziej znanych producentów baz na
CD-ROM należy wymienić wspomnianą wyżej
OCLC, Compact Cambridge, H. W. Wilson, UMI
a ostatnio również DIALOG Europe — Learned
Information Oxford. Niezbyt precyzyjne przy tym
jest używanie w każdym wypadku określenia „pro
ducent bazy”, gdyż nad powstaniem gotowego pro
duktu, tj. dysku optycznego pracuje nie tylko firma
sporządzająca go w sensie fizycznym ale też wiele
instytucji, których przeciętny użytkownik nie zna lub
nie zdaje sobie sprawy z ich roli w procesie tworzenia
bazy danych. Na przykład baza COMPENDEX
(Plus) jest firmowana przez DIALOG Information
Services Inc., „dostarczycielem” informacji (informa
tion provider) jest Engineering Information Inc.
a źródłami merytorycznymi bazy są systemy on-line
COMPENDEX i The Engineering Index. W przy
padku chemicznej bazy CD-CHROM producentem
(wydawcą) i jednocześnie kompletującym informacje
jest jedna firma tj. Preston Publications, podobnie
jest w wielu bazach normalizacyjnych takich jak
PERINORM, STANDARDS Infodisk.
Tym, co decyduje o szybkim upowszechnianiu
CD-ROM jako nośników informacji jest niebywała
wręcz szybkość i wygoda uzyskiwania i przechowy
wania informacji. Pojedyńczy dysk kompaktowy
o średnicy 12 cm osiąga pojemność do 660 Mbitów,
co jest równoważne zapisowi na 330000 stronach
maszynopisu i 1841 jednostronnie zapisanych dys
kietkach. Dowolna informacja może być odszukana
na dysku w czasie krótszym od 1 sekundy przy
częstotliwości błędu wynoszącej tylko 10"*®. Ocenia
się, że w przeliczeniu na I bit informacji dysk
kompaktowy jest obecnie najtańszym jej nośnikiem
i przy tym bardzo wygodnym. Płyty kompaktowe
mogą być z łatwością przechowywane i transpor
towane a laserowy odczyt jest całkowicie bezpieczny
dla zapisanej informacji. Technologia CD-ROM jest
kompatybilna ze sprzętem klasy IBM, jednakże wa
runkiem odczytu jest podłączenie do komputera
czytnika laserowego.
Problemem kluczowym w technice CD-ROM jest
przeszukiwanie bazy, związane z programem jej
obsługi Producenci baz danych na dyskach optycz
nych czynią nieustanne starania, aby programy te
były coraz bardziej „przyjazne” dla użytkownika
(user friendly). Z reguły nawet pierwsza wersja opro
gramowania danej bazy jest na tyle przystępna (co
nie znaczy wygodna), że nawet mało obeznany
z komputerem użytkownik potrafi się nią szybko
posłużyć.
Istnieją trzy sposoby przeszukiwania baz danych
na CD-ROM: terminologiczny, logiczny i synonimiczny. Przeszukiwanie terminologiczne pozwala użyt
kownikowi odszukać hasło przez odwołanie się do
jego części np. słowa w tytule, nazwiska autora lub
daty. Rozszerzeniem tego sposobu jest przeszukiwa
nie logiczne z użyciem operatorów: and, or, without,
itp., umożliwiające odszukanie kombinacji terminów
np. prac danego autora ale tylko na określony temat,
w języku np. angielskim, powstałych w interesującym
użytkownika okresie. Przeszukiwanie synonimiczne
umożliwia odnalezienie maksymalnej liczby rekor
dów na dane hasło. Dodatkową zaletą baz danych
na CD-ROM jest możliwość przeszukiwania kilku
lat łącznie np. paru roczników czasopisma — jeśli
oczywiście są one zapisane na tym samym dysku.

Metody przeszukiwania danych zapisanych w te
chnologii CD-ROM stanowią o przewadze wersji
kompaktowej nad tradycyjnym czy nawet zautoma
tyzowanym sposobem uzyskiwania informacji. Po
czątkowo traktowano CD-ROM jako nośnik infor
macji dla dużych instytucji np. bibliotek o bogatych
zbiorach, których katalogi przenoszono na dyski
optyczne, np. OCLC, zbiory Muzeum Brytyjskiego
czy innych podobnych instytucji. Po pierwszych
próbach przeniesienia na dyski kompaktowe mniej
szych baz danych okazało się, że ich użyteczność dla
indywidualnych użytkowników jest nie mniejsza niż
dla dużych instytucji, co związane jest z coraz
lepszym oprogramowaniem i dywersyfikacją potrzeb
masowych użytkowników. Na CD-ROM zaczęto
więc przenosić encyklopedie, słowniki dwu- i wielo
języczne, rejestry terminologiczne służące tłumaczom
1 rzeczoznawcom, wykazy norm, a nawet mapy
i atlasy. W ostatnim czasie producenci CD-ROM
poszerzają swoją ofertę o różnego rodzaju wydaw
nictwa będące narzędziem pracy bibliotekarzy np.
Books in Print (Plus), Ulrich’s (Plus), Books out of
Print i wydawnictwa informacyjne typu „reference”
takie jak: Yearbook of International Organizations,
World Research Database, F & S Index Plus Text
(business text information), Science Citation Index
itp. Znacznym ułatwieniem pracy bibliotekarzy,
dziennikarzy, historyków czy polityków mogą stać
się bazy pelnotekstowe z zawartością treści popular
nych czasopism. Firma brytyjska Chadwyck — Hea
ley oferuje już na CD-ROM popularny dziennik
“The Guardian” za 1990 rok i prenumeratę na 1991
r. w czterech, aktualizowanych kwartalnie dyskach.
W ciągu sekundy można uzyskać dostęp do żądanej
informacji poprzez słowo kluczowe, datę, stronę
gazety, tytuł nagłówka i wiele innych kryteriów
wyszukiwawczych przewidzianych w programie ob
sługi bazy.
Wszystkie bazy danych na dyskach optycznych,
mające w nazwie „Plus” cechuje oprogramowanie
w wersji udoskonalonej. Pozwala ono przeszukiwać
bazę według kilkunastu kryteriów (do 24) i uzys
kiwać wynik błyskawicznie; wystarczy przy tym
podać część tytułu, słowa kluczowego, nazwy itd.
Wyświetlanie rekordów, drukowanie i zapis na dys
kietkę jest możliwe w wielu formatach (do 7), przy
czym kombinacja tak wielu możliwości nie stwarza
użytkownikowi specjalnych utrudnień, gdyż pro
gram „sam” prowadzi użytkownika.
Bazy danych na CD-ROM aktualizowane są z ró
żną częstotliwością: miesięczną, kwartalną, półrocz
ną a nawet roczną. Zależy to z jednej strony od
dziedziny wiedzy czy też rodzaju informacji zawar
tych w bazie (np. baza medyczna MEDLINE ak
tualizowana jest co miesiąc), z drugiej zaś od charak
teru bazy. Bazy pelnotekstowe zawierające np. en
cyklopedie, słowniki, wykazy norm mogą być ak
tualizowane rzadziej niż bazy bibliograficzne czy
faktograficzne. Aktualizacja bazy odbywa się po
przez wyprodukowanie nowego dysku, na który
„wpisuje” się zawartość następnych numerów, voluminów łub roczników czasopism, uaktualnione wy
kazy norm, patentów itp.
Tendencją ostatnich dwóch lat jest przenoszenie
dużych baz bibliograficznych i faktograficznych, do
stępnych dotychczas w trybie online na dyski kom
potowe. Jako przykład można podać bazy serwisu
informacyjnego DIALOG tj. INSPEC, dostępną od
1991 roku na trzech dyskach: za 1989, 1990 i 1991

rok (ten ostatni aktualizowany kwartalnie) oraz bazę
COMPENDEX (Plus) produkowaną w dwóch wer
sjach kompaktowych: za lata 1990—1991 oraz
1986—1991. Ceny tych baz — jako ceny nowości
i doskonałego oprogramowania — są dość wysokie
i tak np. subskrypcja pełnej bazy INSPEC (fizyka,
informatyka, elektronika) kosztuje 7,5 tys. dolarów.
Nie jest to mało nawet dla większych instytucji
akademickich, głównych użytkowników baz tego
typu, toteż firma U MI — wydawca bazy — oferuje
im pewne zniżki w cenie subskrypcji. Podobnie
zresztą czyni wiele innych firm, różnicując ceny
według grup użytkowników.
Jednakże mo^iwość błyskawicznego dostępu do
danych według kilkunastu różnych kryteriów, ob
szerne abstrakty w bazach bibliograficznych, i wiele
innych ułatwień typu słowniki, tezaurusy są warte
bardzo wiele, a użytkownicy bardzo szybko dcKeniają komfort korzystania z CD-ROM. W gruncie
rzeczy jest to tańszy sposób korzystania z informacji
niż w trybie online, gdyż wyszukiwanie jest szybsze,
łatwiejsze i kompletne. Nie trzeba przy tym martwić
się o czas połączenia i opłaty; użytkownik może
korzystać z bazy wielokrotnie, pracując własnym,
a nie narzuconym przez czas połączenia tempem.
Dotychczas — przynajmniej w Polsce — stanowi
ska do odczytu baz z CD-ROM pracowały w trybie:
jeden użytkownik — jedno stanowisko — jeden
dysk, ewentualnie kilka ale z dostępem po kolei do
każdego dysku. Tymczasem firma Silver Platter,
największy producent baz na dyskach optycznych
oferuje już stanowiska z wielodostępem, umożliwia
jące „zarządzanie” przez użytkowników całą siecią
CD-ROM. Technicznie polega to na podłączeniu
maksimum 35 stanowisk do wieży czytników
CD-ROM, przy czym możliwy jest jednoczesny do
stęp paru użytkowników do tego samego dysku
dzięki programowi zarządzania siecią nazwanemu
Multi-Platter.
Jeszcze bardziej nowatorskie rozwiązania rekla
muje amerykańska firma Knowledge Access Inter
national, oferując linię wydawniczą CD-ROM (The
CD-ROM Pipeline). System ten umożliwia zarządza
jącemu bankiem informacji, np. wydawcy, bibliotece,
budowę logicznych, wszechstronnych indeksów wy
korzystywanych później do przeszukiwań, definio
wanie struktury danych oraz symulacje i testy. Sto
sowany przy tym Personal Premastering System
pozwala dostosować dane do standardów ISO wy
maganych dla CD-ROM i wpisać je w twardy,
zewnętrzny dysk komputera, sformatowany według
tych samych zasad. W ten sposób staje się on jakby
dyskiem — matką, a dostarczony do wytwórni płyt
kompaktowych pozwala w szybki sposob wyprodu
kować 100 kopii na CD-ROM. Jest to oczywiście
znacznie tańsze niż produkcja nowych dysków sys
temem tradycyjnym, poczynając od przygotowania
informacji (bazy) w formie tradycyjnej a kończąc na
przygotowaniu dysku — matki i jego powielaniu.
Przede wszystkim jednak oznacza to — dzięki skró
ceniu cyklu produkcji CD-ROM — że informacje na
tym nośniku mogą docierać do użytkowników zna
cznie szybciej niż dotychczas.
Fascynacja możliwościami wykorzystania techniki
laserowej w informacji naukowej na świecie nie może
— niestety — przesłonić faktu, że wiele polskich
bibliotek naukowych ma trudności finansowe z za
kupem sprzętu komputerowego, niezbędnego do od
czytu baz danych na CD-ROM. Jeszcze większym

problemem jest zdobycie środków na zakup baz:
duże, bibliograficzne bazy wielodziedzinowe osiągają
bowiem ceny kilkudziesięciu milionów złotych.
Bibliotece Politechniki Szczecińskiej udało się po
konać te trudności, w czym niebagatelną rolę ode
grały upór bibliotekarzy i presja środowiska akade
mickiego. Obecnie stanowiska komputerowe do od
czytu baz danych na CD-ROM zainstalowane są
w dwóch agendach biblioteki: Oddziale Informacji
Naukowej i Bibliotece Patentowej. Oddział Infor
macji Naukowej dysponuje bazami Science Citation
Index i Social Science Citation Index za lata
1980—1991 i bazą COMPENDEX o kumulaćji
dwuletniej 1990—1991. Biblioteka Patentowa
— dzięki ścisłej współpracy z Urzędem Patentowym
w Warszawie — otrzymuje na dyskach optycznych
bazę ESPACE, zawierającą pełne teksty zgłoszeń
patentu europejskiego. W dalszych planach kom
puteryzacji biblioteki zakłada się powstanie całej
sieci bibliotecznej z terminalem i czytnikiem lasero
wym w każdej z bibliotek wydziałowych.
Realizacja tych zamierzeń zależy oczywiście w pier
wszym rzazie od środków finansowych, jednakże
równie ważne jest śledzenie przez bibliotekarzy naj
nowszych rozwiązań w dziedzinie komputeryzacji
bibliotek, promowanych przez firmy zachodnie. Cen
ne są również wszelkie doniesienia o zastosowaniu
techniki CD-ROM w bibliotekach polskich.
Anna Łozowska jest pracownikiem Biblioteki Politech
niki Szczecińskiej.
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Piśmiennictwo
regionalne
w bibliotekach Ukrainy

Początki piśmiennictwa regionalnego na Ukrainie
— stosunek władz do tego piśmiennictwa w biblio
tekach — odrodzenie zainteresowania krajoznawst
wem i historią poszczególnych miejscowości w związ
ku z podjęciem prac nad 26-tomową „Historią miast
i wsi Ukraińskiej SRR” — organizacja i przebieg prac
dokumentacyjnych w bibliotekach — uzyskane rezul
taty i problemy związane z tworzeniem zbiorów doku
mentów regionalnych — warsztat informacyjny bib
liotek w zakresie piśmiennictwa regionalnego — bib

liografie zalecające, informatory oraz rola Państ
wowej Biblioteki Historycznej w Kijowie — bibliotecz
ne formy z piśmiennictwem regionalnym (red.)
Wiedza o regionie zajmuje ważne miejsce w funk
cjonowaniu ukraińskich bibliotek. Charakteryzują ją
z jednej strony wieloaspektowość uwarunkowana
kompleksowym ujęciem wiedzy o regionie i organi
cznym związkiem ze wszystkimi procesami biblio
tecznymi; z drugiej strony — silne powiązanie z dzia
łalnością propagandową bibliotek jako placówek
społecznych z ich historycznie ukształtowaną rolą
kulturalnych i oświatowych ośrodków regionalnych,
szczególnie w mniejszych miejscowściach. Już
w przeszłości biblioteki klasztorne i świeckich ośrod
ków oświatowych gromadziły i przechowywały rocz
niki i kroniki wydarzeń zachodzących na terytorium
określonego regionu, życia miejscowych świętych,
ludzi pobożnych, opisy świątyń, miejsc zabytkowych,
materiały o życiu i działalności sławnych ludzi,
genealogii miejscowych rodów szlacheckich itp.
Powstałe w XIX i na początku XX w. biblioteki
publiczne kontynuowały ukształtowaną tradycję.
Nie zważając na brak akceptacji, a częściej wprost
przeciwstawiając się carskim urzędnikom, biblioteki
gromadziły publikacje popularne i naukowe z za
kresu historii poszczególnych miejscowości oraz
utwory literackie rosyjskich i ukraińskich pisarzy
związane z regionem.
Gwałtowny rozwój kapitalizmu, zagospodarowa
nie nowych terenów na południu i wschodzie Ukrai
ny zdecydowanie wzmogły zapotrzebowanie różnych
grup i warstw społecznych na literaturę krajoznaw
czą. Znacznie poszerzył się jej repertuar. Pojawiły się
liczne informatory, zestawienia statystyczne, mate
riały ekonomiczno-geograficzne itp., uzupełniające
zbiory miejscowych bibliotek. Budząca się świado
mość narodowa ludności ukraińskiej, dążenie do
wyzwolenia narodowego stymulowały powstawanie
prac naukowych dotyczących historii, etnografii,
folkloru różnych regionów Ukrainy, wydawanie licz
nych periodyków i wydawnictw ciągłych ziomkostw,
towarzystw naukowych, komisji. Powstała koniecz
ność sporządzania bibliografii regionalnych. Wybitni
uczeni i działacze społeczni — P. I. Keppen,
A. M. Łazarewskij, P. S. Jefimienko, D. I. Bagałęj,
I. A. Ustinow, A. I. Makarewicz i inni stali się
autorami obszernych przewodników bibliograficz
nych dotyczących guberni charkowskiej, kijowskiej,
czernichowskiej, na Krymie. W ten sposób powstały
podstawy wiedzy o regionie w bibliotekach, chociaż
sama działalność w tym zakresie była jeszcze spora
dyczna, a działalność bibliograficzna była najczęściej
prowadzona poza bibliotekami.
W latach dwudziestych XX w. następuje wzrost
zainteresowania wiedzą o regionie dzięki aktywizacji
życia społeczno-politycznego i wciągnięciu w nie
najszerszych kręgów ludności. W działalności biblio
tek kierunkami priorytetowymi stają się gromadze
nie i upowszechnianie informacji o zasobach kraju,
jego specyfice, charakterystykach geograficzno-fizycznych, ważnych w budowie ekonomiki socjalistycz
nego społeczeństwa. Od tego czasu działalność bib
liotek w zakresie upowszechniania wiedzy o regionie
nabiera charakteru pomocniczego, same zaś biblio
teki traktowane są jako „przybudówki” systemu
ideologicznego.
W latach trzydziestych udział bibliotek w upo
wszechnianiu wiedzy o regionie ulega redukcji. „Ko-

szafowemu” socjalizmowi, który zwyciężył w kraju
i dążył do pełnej unifikacji społeczeństwa, wiedza
o miejscowej specyfice była obca i niepotrzebna.
Dopiero pod koniec lat pięćdziesiątych, w czasach
chruszczowowskiej odwilży, odradza się, dzięki wysił
kom entuzjastów, ledwo tlące się upowszechnianie
piśmiennictwa regionalnego.
Potężnym impulsem rozwoju wiedzy o regionie
i jej upowszechniania stał się udział bibliotek
w opracowaniu 26-tomowej „Historii miast i wsi
Ukraińskiej SRR”. Była to ogromna praca, wykona
na społecznie, która wciągnęła setki tysięcy ludzi do
poszukiwań, prac naukowo-badawczych. Sprzyjała
ona zwracaniu uwagi i zainteresowania ludności
historią swoich miejscowości, zbadaniu i przypom
nieniu spuścizny kulturalnej przodków, kontynuacji
tradycji. Przygotowanie kolejnych tomów wymagało
sięgania po materiały drukowane, których w biblio
tekach zachowało się bardzo mało. Również zniko
ma była informacja o materiałach dotyczących his
torii miast i wsi zawarta w czasopismach, podręcz
nikach i innych publikacjach. Dlatego bibliotekom
republiki powierzono zadanie tworzenia bazy doku
mentacyjnej i zapewnienie informacji bibliogralicznej
dla wielotysięcznego zespołu autorskiego. Jego reali
zacja dała niezwykle pozytywne wyniki.
Po pierwsze, zostały ujawnione i uwzględnione
różne materiały drukowane o miejscowościach, re
gionach, krajach, województwach. W większości bib
liotek, szczególnie publicznych, utworzono lub zna
cznie rozbudowano istniejące wcześniej komórki in
formacyjno-bibliograficzne.
Po drugie, rozwinęła się intensywna praca nad
tworzeniem zbiorów piśmiennictwa regionalnego, re
trospektywnym jego uzupefatieniem, gromadzeniem
materiałów ilustracyjnych, fotograficznych i dźwię
kowych oraz rękopisów. Między innymi wspomnie
nia wieloletnich mieszkańców, uczestników i naocz
nych świadków wydarzeń historycznych, dzienniki
i listy łączone w teczki tematyczne lub albumy,
książki „własnego wyrobu” itp., urozmaiciły i znacz
nie wzbogaciły zbiory regionalne bibliotek zarówno
naukowych, jak i publicznych.
Po trzecie, wypracowano określone formy organi
zacyjne, doprowadzono do pewnej koordynacji i ko
operacji bibliotek różnych resortów w dziedzinie
informacji i piśmiennictwa regionalnego. Jako przy
kład można podać utworzenie unikalnego warsztatu
informacyjnego w postaci centralnej kartoteki mate
riałów z historii miast i wsi Ukrainy w Państwowej
Bibliotece Historycznej (PBH) w Kijowie. W pracach
nad jej utworzeniem wzięły udział wszystkie biblio
teki republiki. Ich pracownicy przeglądali strona po
stronie książki i czasopisma według specjalnych
spisów sporządzonych przez główny ośrodek meto
dyczny w PBH i rejestrowali odnalezione materiały
a nawet wzmianki nazw geograficznych, by przesłać
ich opisy bibliograficzne do PBH. Kopie tych opisów
uzupełniały katalogi i kartoteki bibliotek wojewódz
kich, miejskich i rejonowych, wzbogacając ich warsz
tat informacyjny. W ten sposób w ciągu kilku lat
uzupełniono luki i stworzono centralną kartotekę
piśmiennictwa regionalnego w bibliotekach Ukrainy
liczącą obecnie ponad pół miliona opisów.
Po czwarte, najważniejszy rezultat to baza źród
łowa i bibliograficzna tego piśmiennictwa. Zdobyte
nawyki pracy z dokumentami ułatwiły pracownikom
bibliotek pełniejsze zaspokajanie potrzeb czytelni
czych, rozwinięcie szerokiego upowszechniania wie
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dzy o kraju, a także zachęcanie do czytania literatury
krajoznawczo-historycznej i jej wykorzystanie w pa
triotycznym wychowaniu społeczeństwa.
W konsekwencji na początku lat osiemdziesiątych
praca z piśmiennictwem regionalnym zajęła okreś
loną pozycję w działalności bibliotek republiki, okre
ślone zostały jej główne problemy i wzajemne powią
zania z podstawowymi procesami bibliotecznymi.
Wyraźnie uświadomione cele: ujawnianie, gromadze
nie, przechowywanie i udostępnianie czytelnikom
dokumentów drukowanych związanych z określoną
miejscowością, zapewnienie informacji o piśmiennic
twie regionalnym — byfy realizowane w codziennej
działalności bibliotecznej. Jednocześnie jednak ideo
logiczne ukierunkowanie działalności bibliotek, ich
uzależnienie i propagowanie polityki rządzącej partii
— w istotny sposób ograniczały upowszechnianie
wiedzy o regionie i deformowały sens tej działalności.
Często spychano ją na boczny tor, a zarazem nad
używano jej roli w realizacji celów propagandowych
i ideologicznych, będących pod czujną kontrolą
organizacji partyjnych i organów zarządzania kul
turą. Dopatrywano się w tej działalności przejawów
partykularyzmu i nacjonalizmu. Miało to negatywny
wpływ na upowszechnianie piśmiennictwa regional
nego i było źródłem określonych trudności.
Jednym z najbardziej newralgicznych i wymagają
cych szybkiego rozwijania problemów jest kształ
towanie zbiorów piśmiennictwa regionalnego. Każda
biblioteka dysponuje takim piśmiennictwem, lecz nie
jest ono kompletne. Brak też dokładnych danych
ilościowych i jakościowych o istniejących publikac
jach tak we własnych zbiorach, jak i w zasobach
innych bibliotek. Z różnych przyczyn w bibliotekach
brakuje literatury dotyczącej całych okresów miej
scowej historii, materiałów statystycznych, demo
graficznych, etnograficznych, na temat przyrody kra
ju. jego ekologii, ochrony środowiska iiaturalnego,
utworów literackich związanych z dziedzictwem kul
tury regionalnej. Wiele spośród publikacji regional
nych utracono, zniszczono lub rozproszono w okre
sie rewolucji i wojen oraz burzliwych wydarzeń
politycznych. Wiadomo, na przykład, że wiele mate
riałów drukowanych dotyczących województw i krain'
Ukrainy znajduje się w bibliotekach sąsiednich
państw: Rosji, Białorusi, Polski, Litwy, Węgier, Mołdowy. Zasoby piśmiennictwa w tych krajach nie są
jednak rozpoznane. Uzupełnienie zbiorów piśmien
nictwa regionalnego o brakujące edycje, jako rzecz
pracochłonna i kosztowna, przez większość bibliotek
realizowane jest niesystematycznie. Tendencyjne gro
madzenie bieżącej literatury, podporządkowane za
sadzie partyjności, nie zawsze uwzględniało specyfikę
regionalną: ekonomiczną, zawodową i wiekową lud
ności, jej skład narodowy itp. Zamiast uzupełniać
braki, często doprowadzało do powstawania nowych
luk. Towarzyszący temu niedostatek środków tech
nicznych uniemożliwiał uzupełnianie zbiorów kopiaOdzyskanie przez Ukrainę niepodległości i suwe
renności, przekształcanie ustroju społecznego i budo
wa demokracji to czynniki, które sprzyjają rozwojo
wi piśmiennictwa regionalnego i jego upowszech
nianiu jako ważnych elementów kultury narodowej.
Na porządku dziennym stanęło w każdej bibliotece
zadanie stworzenia kompletnego zbioru o regionie,
na obszarze którego się znajduje. Dlatego od 1990 r.
biblioteki przystępują do badania posiadanych zbio
rów, ewidencjonowania ich zawartości i miejsca

przechowywania w poszczególnych województwach,
liczby egzemplarzy. Umożliwią one odtworzenie rze
czywistego stanu kompletności i rozmieszczenia do
kumentów, ujawnienie luk, określenie zasad polityki
kształtowania zbiorów regionalnych i jej realizację,
łącznie z uzupełnianiem zbiorów kopiami. Ponadto
badania umożliwiają stworzenie centralnych druko
wanych katalogów piśmiennictwa regionalnego, któ
re umoHiwią pełniejsze zaspokajanie potrzeb czytel
niczych, a jednocześnie wniosą liczący się wkład do
bibliografii narodowej Ukrainy, prezentując pod
względem treści „ukrainika”.
W przyszłości zawarte w centralnie drukowanych
katalogach piśmiennictwa regionalnego informacje
będzie można porównywać z zawartością zbiorów
w bibliotekach Polski, Rosji, Białorusi i innych
krajów. Zawarcie odpowiednich umów dwustron
nych z bibliotekami tych krajów stworzy dodatkowe
możliwości uzupełniania zbiorów bibliotek ukraiń
skich i lepszego zaspokajania potrzeb w ramach
wypożyczeń międzybibliotecznych.
Ważne miejsce w działalności bibliotek Ukrainy
zajmują tradycyjne bibliograficzne metody informo
wania oraz upowszechniania wiedzy o regionie.
Działalność ta prowadzona jest z wykorzystaniem
warsztatu informacyjno-bibliograficznego istniejące
go w każdej bibliotece. Składa się on ze zbioru
informatorów i przewodników bibliograficznych, re
gionalnego katalogu lub kartoteki oraz archiwum
udzielonych informacji. W niewielkich bibliotekach
(wiejskich a nawet powiatowych) tego rodzaju warsz
tat zastępuje informator piśmiennictwa regionalne
go. Główną część warsztatu bibliograficznego stano
wi kartoteka lub katalog informujący nie tylko
o materiałach znajdujących się w zbiorach danej
biblioteki, ale też o opisanych w innych bibliotekach.
Centralne katalogi piśmiennictwa reponalnego in
formują zwykle o obecności piśmiennictwa regional
nego w dużych bibliotekach województwa. Chociaż
jeszcze w 1981 r. podjęto decyzję o utworzeniu
centralnych kartotek piśmiennictwa regionalnego
w scentralizowanych systemach bibliotecznych pod
ległych Ministerstwu Kultury, dotychczas zadanie to
nie zostało wykonane. Katalog i kartoteki składają
się z trzech części różniących się układem grupowa
nia opisów: systematycznym, terytorialnym i osobo
wym. Opisy częściowo dublują się i są powiązane
systemem odsyłaczy i odnośników.
Potencjał informacyjny bibliotek w istotny sposób
zwiększą banki danych z zakresu historii, kultury,
ekonomiki, ekologii, do których tworzenia przy
stąpiło wiele bibliotek wojewódzkich. Banki te za
wierają informacje głównie z nieopublikowanych
źródeł, służbowej dokumentacji, i dane faktograficz
ne. Przy ich tworzeniu wykorzystano kartoteki fak
tograficzne, zapoczątkowane i prowadzone przez
biblioteki w wyniku opracowywania różnych kwe
rend. Na przykład jako pomoc dla autorów „Zbioru
zabytków historii i kultury Ukrainy” w wielu biblio
tekach wojewódzkich sporządzono kartoteki pomni
ków województwa, ich twórców i osób, które w ten
sposób zostały uwiecznione.
Jest oczywiste, że najbardziej skutecznym narzę
dziem informacji jest bibliografia regionalna. Jak
w lustrze, odbijają się w niej wszystkie problemy
wiedzy o regionie. Dzięki rozwiniętej kulturze biblio
graficznej Ukrainy okresu przedrewolucyjnego,
w czasach radzieckich sporządzanie i wydawanie
bibliografii regionalnych stało się, w zasadzie, prero

gatywą bibliotek. Tylko w ciągu ostatnich 15 lat
wydano ponad 1000 różnego rodzaju przewodników
bibliograficznych. Zdecydowana większość, ponad
70%, to tematyczne przewodniki bibliografii zaleca
jącej. Bogate doświadczenia zebrano przygotowując
serię przewodników bibliograficznych jako pomocy
dla poważnych badań histoiyczno-krajoznawczych:
,Jfistoria miast i wsi— województwa”, „Zabytki his
torii i kultury... województwa”, a także przy opraco
wywaniu szeregu przewodników dotyczących historii
miejscowych przedsiębiorstw, kołchozów, sowchozów, organizacji partyjnych i komsomolskich. Jed
nak wiele tematów i problemów nie znalazło od
zwierciedlenia w wydanych przewodnikach. Ograni
czona była nie tylko tematyka, ale i rodzaje uwzględ
nianej literatury, przesiewanej przez sito ideologicz
ne. Dlatego obecnie rozpoczęto gruntowną przebu
dowę działalności wydawniczej bibliotek. Jej sens
sprowadza się do organizowania sprawnej informacji
dla ludności o bieżącym piśmiennictwie regionalnym
poprzez wydawanie w każdym województwie kwar
talnika „Literatura o... kraju w kwartale... roku”
(w latach 1970—1980 takie przewodniki, głównie
roczniki, ukazywały się w 8—12 spośród 25 woje
wództw Ukrainy). Zapoznawaniu czytelników
z określonym obszarem piśmiennictwa regionalnego
służą przewodniki bibliografii zalecającej typu „Co
należy czytać o... kraju”, obecnie jeszcze rzadko
stosowane w bibliotekach Ukrainy, i kalendarz miej
scowych wydarzeń historycznych szeroko stosowany
w praktyce bibliotecznej.
Istotną potrzebą na dziś staje się potrzeba biblio
grafii regionalnej. Liczący się wkład w jej tworzenie
wniósł w łatach 1930—1940 wybitny bibliograf
F. F. Maksymenko. Od sporządzenia takiej biblio
grafii rozpoczęto realizację programu „Udokumen
towana pamięć Ukrainy”.
Dużą pomoc dla bibliotek stanowi opracowywa
nie zaleceń metodycznych dotyczących sporządzenia
różnego typu i rodzajów przewodników bibliografi
cznych, analizowania dorobku wydawniczego biblio
tek oraz rady w zakresie planowania perspektywicz
nego. Właśnie rozwiązaniem tych problemów zaj
muje się Państwowa Biblioteka Historyczna Ukrai
ny, wiodąca instytucja naukowa w dziedzinie biblio
grafii historyczno-krajoznawczej. Jej przewodniki Ыт
bliograficzne: ,Jlistoria Ukraińskiej SRR”, „Historia
przedsiębiorstw przemysłowych i rolnych USRR”,
„Budownictwo muzealne w USRR”, „Historia klasy
robotniczej USRR”, „Historia chłopstwa USRR”,
„Historia inteligencji radzieckiej Ukrainy”, „Historia
Kijowa” i wiele innych cieszących się uznaniem
pracowników naukowych i historiografów.
Na przestrzeni wielu lat biblioteki osiągnęły wido
czne efekty w upowszechnianiu piśmiennictwa regio
nalnego i w patriotycznym wychowywaniu społe
czeństwa. Zawdzięczać to nale^ stosowaniu takich
form, jak: prezentacja piśmiennictwa, organizowanie
sal i kącików pamięci, chwały bojowej i czci dła
pracy. Szeroko stosowane elementy ekspozycji muze
alnej sprzyjały wzmocnieniu emocjonalnego oddzia
ływania na czytelników. Zyskały też popularność dni
krajoznawstwa organizowane w ciągu wielu lat przez
czernihowską, chmielnicką i inne biblioteki wojewó
dzkie. W bibliotekach województw: żytomierskiego,
iwano-frankowskiego, tarnowskiego urządzane, są
dni miasta, ulicy, placu. Wypełnione audytorium
mają odczyty krajoznawcze. Tradycyjnie funkcjonu
ją przy bibliotekach kluby i organizacje krajoznaw-
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cze; trwa proces tworzenia nowych. Pozostawiając za
sobą formalizm, pogoń za wskaźnikami ilościowymi,
biblioteki przyswajają sobie dialogowe, dyskusyjne
i aktywno-poznawcze formy pracy oraz wykorzys
tują elementy współzawodnictwa, które pomagają
zainteresować czytelników piśmiennictwem regional
nym. Z reguły imprezy przeprowadzane są przez
biblioteki wspólnie ze szkołami, instytucjami kul
turalno-oświatowymi i społecznymi.
Wyzwolona z pęt ideologicznych wiedza o regio
nie rozwija się, choć ograniczają resortowe rozdrob
nienie bibliotek, brak wzajemnej informacji o prowa
dzonej działalności, brak koordynacji wysiłków na
rzecz rozwiązywania wspólnych problemów. W la
tach 1920—1930 takie funkcje pełnił Ukraiński Ko
mitet Krajoznawstwa, ponad pięćdziesiąt towa
rzystw krajoznawczych, setki kółek. Od 1990 r,
ponownie utworzony Wszechukraiński Związek
Krajoznawców rozpoczął jednoczenie rozproszo
nych sił. Jego filie, szczególnie organizowane sekcje
biblioteczne, dążą do odnowy bogatych tradycji
ruchu krajoznawczego, podejmowania nabrzmiałych
problemów oraz przywrócenia bibliotekom osłabio
nej pozycji łilarów wiedzy o regionie oraz wzmoc
nienia ich roli w narodowym i kulturalnym od
rodzeniu Ukrainy.
Tłum. Krystyna Paszek
Ałta Komskaja jest kierownikiem Działu Historycznego
Krajoznawstwa Państwowej Biblioteki Historycznej Ukrai
ny w Kijowie.

Barbara Szymańska

Wspomnienie
o Jadwidze Siniarskiej-Czaplickiej

Jesienią 1991 roku minęło 5 łat od śmierci doc. dr
hab. Jadwigi Siniarskiej-Czaplickiej, historyka pa
piernictwa, bibliotekarza, pracownika informacji
naukowej, autorki licznych prac naukowych i popu
larno-naukowych, znanej m.in. w szerokich kręgach
pracowników bibliotek i działaczy Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Warto przypomnieć tę wybi
tną postać w kolejną rocznicę śmierci.
Jadwiga Siniarska-Czaplicka urodziła się dnia 23
września 1913 r. w Jasieniu (obecnie województwo
włocławskie). Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Oj
ciec Hipolit Dunin-Wąsowicz studiował rolnictwo
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i od
młodości aktywnie uczestniczył w pracy społecznej
i politycznej; był prezesem Płockiego Towarzystwa
Rolniczego, działaczem Narodowej Demokracji,
a następnie posłem do II i 111 Dumy Rosyjskiej.
Matka Helena z Doruchowskich zajmowała się pro
wadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Zmarła
młodo. Jadwiga po dwóch łatach uczęszczania na
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komplety prywatne rozpoczęła naukę w Warszawie
na pensji panny Plater (ul. Piękna 24).
W rękopiśmiennym pamiętniku tak wspomina ten
trudny dla siebie okres; „Na pensji nie czułam się
dobrze, byłam samotna i chyba niezbyt łubiana
przez nauczycielki jak i przez koleżanki”*'.
Rok 1926 był początkiem nowego etapu w życiu
Jadwigi Siniarskiej-Czaplickiej. Wyjechała wówczas
z Warszawy na południe Polski do Nowego Sącza,
tam zamieszkała w internacie Sióstr Niepokalanek
i podjęła naukę w gimnazjum im. Królowej Korony
Polskiej. „Dość szybko zaklimatyzowała się w no
wych warunkach — wspomina — i było mi u sióstr
naprawdę bardzo dobrze. Nauka sprawiała mi satysbkcję. Dużo czytałam, haftowałam i uprawiałam
sport. Zawdzięczam siostrom rozwinięcie poczucia
obowiązku i odpowiedzialności”
W 1931 r. uzyskała świadectwo dojrzałości. W tym
czasie w środowisku inteligencji polskiej było w zwy
czaju wysyłanie córek po maturze na kursy roczne
lub dwuletnie do Belgii, Szwajcarii, Francji. Siniar
ska-Czaplicka, będąc jeszcze w klasie maturalnej,
znała plany ojca dotyczące jej dalszego wykształ
cenia. Zaraz po skończeniu gimnazjum wyjechała do
Belgii. W latach 1931—1932 kształciła się w Ecole
Superieure przy Ecole Sociale w zakresie literatury,
historii, języków obcych. Zapisała się również na
kurs kroju, kuchni i daktylografii. Czytamy w pamię
tniku: „Podsumowując pobyt w Ixelle muszę przy
znać, że skorzystałam bardzo dużo. Wszystkiego
czego się tam nauczyłam przydało mi się w moim
niełatwym życiu” *’.
Jesienią 1932 r. zapisała się na Wydział Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego. „W domu toczyły się
długie dyskusje związane z kierunkiem moich stu
diów, ja właściwie nie miałam określonego poglądu
na ten temat. Ojciec proponował mi rolnictwo, jako
ogólne wykszt^cenie przyrodnicze i prawo jako
ogólne wykształcenie humanistyczne. Wybrałam
prawo”*’.
Studia przerwała w 1935 r. Rok wcześniej wyszła
za mąż za Kazimierza Siniarskiego-Czaplickiego
i zajęła się gospodarstwem w majątku na Kujawach.
Małżeństwo trwało zaledwie pięć lat. Na początku
wojny straciła męża, pozostając z trojgiem bardzo
małych dzieci. Tak wspomina najpiękniejszy, a zara
zem bardzo trudny okres małżeństwa: „Można by
sądzić, że był to okres wyłącznie cię^iej pracy,
rodzenia i wychowywania dzieci. Byłby to sąd myl
ny, oboje darzyliśmy się miłością, zrozumieniem,
potrafiliśmy zrezygnować z pewnych nawyków, aspi
racji na rzecz realizacji wspólnych zamierzeń”’’.
Okupację spędziła pod Warszawą w Kozerach
zatrudniona w o^odnictwie; pracowała w tym okre
sie wyjątkowo ciężko, a także dotknęły ją boleśnie
sprawy rodzinne. Gestapo aresztowało jej ojca, który
z Pawiaka został następnie wywieziony do obozu
koncentracyjnego, gdzie zginął.
W 1944 r. zaczął się następny zupełnie nowy etap
w życiu Siniarskiej-Czaplickiej. Wraz z dziećmi wyje
chała do Siedlec, gdzie podjęła pracę w Prokuraturze
Sądu Specjalnego jako maszynistka. Niebawem Sąd
przeniesiono do Łodzi. Nie wiedziała wtedy jesz
cze, że z tym miastem, które było jej obce
i zupełnie nieznane zwiąże się najdłużej. Wyjechała
do Łodzi.
Tu zrezygnowała z posady maszynistki i w 1949 r.
została zatrudniona w charakterze bibliotekarki
w Centralnym Laboratorium Papiernictwa, prze

kształconym w 1952 r. w Centralny Instytut Celulo
zowo-Papierniczy. We wspomnieniach napisała:
„Pamiętam mój pierwszy dzień w Centralnym Labo
ratorium Celulozowo-Papierniczym. Lokal znajdo
wał się w niskiej oszklonej hali fabrycznej, dawnej
fabryki Rosenblatt, a po wojnie przekazanej Polite
chnice Łódzkiej. Zaczęłam od sprawdzenia księgo
zbioru, później dowiedziałam się, że ta czynność
fachowo nazywa się skontrum. Dość szybko zorien
towałam się na czym polega moja praca i chyba od
początku nie byłam złą bibliotekarką”®’.
Kwalifikacje zawodowe zdobyła szybko. Już
w 1952 r. ukończyła kurs bibliotekarski w Państ
wowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego
Bibliotekarzy oraz kurs z zakresu informacji zor
ganizowany przez Centralny Instytut Informacji
Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. Podjęła też
studia bibliotekoznawcze na Uniwersytecie Łódz
kim, które ukończyła w 1958 r. Pracę magisterską
pL: „Historia papierni w Jeziornie do 1939 roku”
— pisaną pod kierunkiem prof, dr Heleny Więckow
skiej, opublikowano drukiem w 1958 r. (Przegląd
Papierniczy 1958 r. nr 6 s. 186—190; nr 7
s. 208—212).
W pół roku po uzyskaniu magisterium, zimą
1959 r. rozpoczęła badania na temat papierni Mazo
wsza, miał to być temat przyszłej pracy doktorskiej.
Lata poszukiwań m.in. bibliograficznych, groma
dzenia materiałów, zbierania faktów, licznych lektur,
określiła jako okres cudownych przeżyć „Praca
ponad siły, ale każde znalezione źródło, każdy fili
gran to była wielka radość””. Po trzech latach
intensywnych studiów uzyskała doktorat z zakresu
nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Warszawskiego. Promotorem rozpra
wy był prof, dr Aleksander Birkenmajer. Praca pt.:
„Znaki wodne papierni Mazowsza 1750—1850”
(Łódź 1960).
W 1967 r. habilitowała się w Instytucie Kultury
Materialnej PAN, gdzie w 1971 r. rozpoczęła pracę
na stanowisku docenta. Pracowała tam do roku
1977, tj. do chwili przejścia na emeryturę.
Brała udział w wielu konferencjach krajowych
i międzynarodowych kongresach historyków papier
nictwa (w Amalfi, Oxfordzie, Bazylei, Paryżu), pre
zentując wyniki prowadzonych badań.

Z wielką energią i zaangażowaniem łączyła pracę
zawodową i społeczną. Była aktywnym członkiem
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Naczelnej
Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Papierniczego, Łódzkiego
Towarzystwa Przyjaciół Książki i Wydziału II Łódz
kiego Towarzystwa Naukowego.
Publikowała swe artykuły na łamach czasopism
polskich i obcych — w „Bibliotekarzu”, „Przeglądzie
Bibliotecznym”, „Przeglądzie Papierniczym", „Rocz
nikach Bibliotecznych”, ,,Kwartalniku Historii Kul
tury Materialnej” i wielu innych. Bibliografia jej prac
liczy około 100 pozycji.
Mimo postępującej choroby doc. Jadwiga Siniarska-CzapIicka pracowała nieprzerwanie. W listopa
dzie 1986 r. pragnęła spotkać się z przyjaciółmi
i zainteresowanymi osobami, aby na zebraniu Okrę
gu Łódź-Miasto Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich wygłosić referat pt.: „Radości i smutki his
toryka papieru”. Niestety śmierć przerwała wszelkie
plany.
Zmarła nagle 27 X 1986 r. O smutnej chwili
rozstania z Panią Docent Jadwigą Siniarską-Czaplicką, Hanna Tadeusiewicz napis^a w pośmiertnym
wspomnieniu: „Pożegnaliśmy Ją na łódzkim cmen
tarzu w pogodny — jak Ona — jesienny dzień” **.
Barbara Szymańska jest doktorantką w Katedrze Biblio
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódz
kiego.

PRZYPISY:
** ]. Siniarska-Czaplicka; Przeminęło z wojnami, Łódź 1986.
masz., s. 22, (rękopis w posiadaniu rodziny).
” Tamże, s. 29.
” Tamże, s. 40.
*’ Tamże, s. 44.
” Tamże, s. 61.
Tamże, s. 118.
” J. Siniarska-Czaplicka: Jak zostałam historykiem papier
nictwa, Łódź 1986, masz., s. 49, (rękopis w posiadaniu
rodziny).
** H. Tadeusiewicz; Jadwiga Siniarska-Czaplicka, „Przegląd
Biblioteczny” 1987 nr 2, s. 228.

Trzy pytania...
W sprawie bibliotek publicznych w Katowickiem
i pracy Sekcji Bibliotek Publicznych ZG SBP
Odpowiada Andrzej Sroga, dyrektor WBP w Katowi
cach i przewodniczący Sekcji Bibliotek Publicznych.
Podobno w woj. katowickim biblioteki publiczne mają
się nieile. Czy to prawda, a Jeśli tak, to z czego to
wynika?
Ustawa o samorządzie terytorialnym wraz z in
nymi aktami prawnymi stworzyła nowe warunki dla

funkcjonowania instytucji i placówek kultury, w tym
także bibliotek. W związku z tym zaszła konieczność
zmiany metod i form pracy oraz powiązania biblio
tek z rzeczywistymi potrzebami środowisk lokal
nych.
Pod względem ilości placówek nasze województ
wo zajmuje 1 miejsce w kraju (1991 r. — 681
placówek w 86 jednostkach administracyjnych
— gminach). Należy również zaznaczyć, że w woj.
katowickim znajduje się 12 miast liczących powyżej
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100 tys. mieszkańców. Trzy miasta naszego regio
nu (Katowice, Gliwice, Bytom) posiadają wię
cej placówek bibliotecznych (91) niż całe woj. chełm
skie (89).
Generalnie na terenie województwa nie wystąpiły
tendencje Ukwidatorskie w stosunku do Filii biblio
tecznych — likwidacji ulegają jedynie placówki
o małej liczbie czytelników, niewłaściwie usytuowa
ne. Do tej pory nie było też poleceń zwalniania
bibliotekarzy z pracy oprócz paru przypadków na
1.186 petnozatrudnionych pracowników merytorycz
nych. Natomiast niektóre biblioteki na drodze szu
kania oszczędności ograniczyły zatrudnienie z włas
nej inicjatywy.
Globalny budżet bibliotek naszego województwa
na 1991 r. zamknął się kwotą ok. 94 mid zł i był
wyższy od planowanego o 10,5 mid oraz — o 103%
od budżetów za rok 1990 (46 mid zł). Relację bu
dżet miasta — kultura — biblioteka mogę podać na
przykładzie Rybnika:
— dochody miasta
— 160 mid
— wydatki na kulturę
— 10,5 młd
— biblioteka
— 5 mid
czyli budżet bibliotek to 3,1% budżetu miasta i 47%
środków przeznaczonych w tym mieście na kulturę.
W podobnej sytuacji było wiele innych bibliotek.
Stosunek w całości subwencji państwowej do budże
tu bibliotek wyniósł 14,3%.
Dochody własne bibliotek (1.281.838 tys. zł) stano
wią, mimo poważnego wzrostu, tylko 1,4% budże
tów. Dochody — to głównie wpływy z tytułu odsetek
bankowych, opłat za usługi poligraficzne, usługi
audio-video, wypożyczanie kaset video, wypożycze
nia czasopism do domu, kary za książki przetrzyma
ne, podnajmowanie lokali, sprzedaż książek, dysko
teki (Tąpkowice — 6 min zł).
Sponsorów znalazły m.in. biblioteki:
— w Dąbrowie Górniczej — 31 min zł na KPB,
— w Zabrzu sponsor zakupił komputer (12,5
min zł),
— w Rybniku świadczenia sponsorów wyniosły
2,7 min zł — na zakup zabawek,
— w Tychach świadczenia sponsorów wyniosły
10 min zł.
W wielu miastach i gminach przyznano biblio
tekom zwolnienia lub ulgi podatkowe za nierucho
mości i czynsze; dotyczy to głównie lokali komunal
nych, rzadziej w spółdzielniach mieszkaniowych. Bi
blioteki gminne np. w Psarach, Pietrowicach, Miedźnej. Brzeszczach całkowicie zwolniono z opłat (lokale
w GOK-ach, SKR, OSP, komunalne).
Placówki nasze poza zakupem książek z własnych
budżetów, otrzymywały dodatkowo za pośrednic
twem WBP (dotacja wojewody) środki na zakup
zbiorów. Środki te przekazywano w formie gotów
kowej (biblioteka sama dokonywała wyboru pozycji
a rachunek wystawiany był na WBP) lub też wyko
rzystano je poprzez tzw. zakup centralny — zakup
pozycji drogich, cennych, literatury fachowej, książek
z „Książnicy”. Ogółem na zakup książek w latach
1990—1991 wydano miliard zł, na zakup książki
mówionej — 25 min zł, zakupiono również po kilka
kompletów kasety video do nauki języków obcych
dla 27 bibliotek. W darze biblioteki otrzymały
książki za około 15 min zł; duża tu zasługa Towarzy
stwa Zachęty Kultury.
Również w ubiegłym roku każda placówka biblio
teczna otrzymywała w ramach promocji m.iii. mie
sięcznik „Premiera” (700 egz.) czy „Cinema Press
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Video". O przekazywanych zbiorach WBP infor
mowała władze samorządowe.
W ub. roku biblioteki otrzymały dodatkowe śro
dki na tzw. zakupy inwestycyjne, m.in. zakupiono
komputeiy wraz z drukarkami — 10 bibliotek,
kserokopiarki — 12 bibliotek oraz bardzo dobry
sprzęt do wypożyczalni i czytelń muzycznych (mag
netowidy, telewizory, radiomagnetofony, odtwarza
cze płyt compactowych, anteny satelitarne itp.).
Tak pokrótce przedstawia się stan posiadania, co
wynika z:
— tradycji — na terenie naszego województwa,
co roku oddawano do użytku mieszkańcom po kilka
nowych placówek bibliotecznych (finansowane
z F.R.K.);
— właściwego stosunku władz wojewódzkich do
spraw książki. Duża w tym zasługa dyrektorów
Wydziału Kultury (pomoc linansowa dla terenu);
— docenienia roli książki przez władze samo
rządowe. Dobitny wyraz dobrego traktowania ksią
żki i bibliotek zawiera Uchwała Gminnej Rady
w Lubomi, zgodnie z którą, „bez względu na trudno
ści finansowe biblioteka musi być otoczona opieką
jako placówka niezbędna dla gminy;
— wcześniej wypracowanych kontaktów z wła
dzami, uczestniczenie w posiedzeniach rad, tłumacze
nia, wyjaśnienia spraw dot. książki, biblioteki;
— właściwej pracy biblioteki (widać działania bi
bliotek na zewnątrz, np. kiermasze książek w czasie
posiedzeń rad, informowanie zarządu o nowościach
w bibliotekach, pomoc przy redagowaniu czasopism
lokalnych);
— informowania środowiska o prowadzonej dzia
łalności w prasie lokalnej, radiu (pomoc WBP — sie
dziba radia mieści się przy tej samej ulicy co WBP),
migawkach z imprez w TV regionalnej i osiedlowej
(Katowice — Osiedle Tysiąclecia).
Zdarzają się jednak przypadki wyraźnego braku
zrozumienia społecznej funkcji biblioteki i, co za tym
idzie, dążenie do oszczędzania przede wszystkim na
kulturze, np. w gminach Pilica, Wyry (nowa gmina
wyłoniona z miasta Tychy) czy też przekształcenie
MBP w Czeladzi w Centrum Oświatowo-Kulturalne
(na bazie majątku i z pracownikami MBP). Zadania
w zakresie czjielnictwa mają odtąd charakter fakul
tatywny a nie obligatoryjny.
Są przypadki (4) łączenia bibliotek z GOK. W ta
kich sytuacjach biblioteki mają samodzielność mery
toryczną, a jedynie finanse i administrację mają
wspólną; nadzór merytoryczny pełni WBP. Jeszcze
inny przykład to Leszczyny. W styczniu dokonano
połączenia biblioteki z GOK a w kwietniu uchwałą
Rady Miejskiej wycofano się z tego przedsięwzięcia.
Natomiast w Nędzy uchwałą Rady wcielono do
biblioteki GOK.
W sprawozdaniach większość bibliotek wyraźnie
podkreśla, że nie odczuła większych kłopotów finan
sowych.
Tak było w 1991 r., a jaki będzie 1992 r.? Z roz
mów z dyrektorami bibliotek wynikało, że budżety
bibliotek będą mniejsze. Z ostatnich informacji wyni
ka jednak, że budżety bibliotek w wielu przypadkach
są wyższe niż w ub. roku, szczególnie w bibliotekach
wielkomiejskich. Sesje rad gminnych zatwierdziły ich
budżety.
Jak na podstawie waszych doświadczeń można przęwf^' "
dywac rozwiązanie kontrowersyjnego podżia/U':^
IKMBP na dwie instytucje - wojewódzką i miejską? '^^

%
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Do 1991 г. problem ten, jak wiadomo nie wy
stępował, m.in. dlatego, że funkcjonował Fundusz
Rozwoju Kultury i taka była generalna zasada
(oprócz Poznania). Kiedy obejmowałem funkcję dy
rektora WBP w Katowicach w 1982 roku, nasza
instytucja była połączona z miejską. W tym czasie
dzi^ało 640 placówek w terenie, 40 w mieście,
a rozproszenie działów w różnych częściach miasta
(WBP zajmowała lokal o pow. 250 m^) utrudniało
kierowanie instytucją. Po licznych rozmowach z wła
dzami miasta, województwa, doszliśmy do przekona
nia, że w naszym województwie najlepiej sprawdzał
się model — miejska osobno i wojewódzka również.
Tym bardziej, że w swoim okresie działania już
dwukrotnie łączono i rozdzielano te placówki
(1956—1959 i 1977—1987).
Każdorazowo zabieg okazywał się czysto formal
ny. MBP w Katowicach posiada tak dużą sieć
biblioteczny że problemy związane z jej utrzyma
niem, prawidłowym funkcjonowaniem dominowały
na'd sprawami bibliotek województwa. Funkcje
WBP jako placówki o charakterze metodycznym,
szkoleniowym w stosunku do bibliotek całego woje
wództwa, różniły się zasadniczo od funkcji Miejsluej
Biblioteki.
Zmiany organizacyjno-prawne, jakie się dokonały,
potwierdzają słuszność podjętej decyzji w 1987 r.
Przewidywany nowy podział administracyjny kraju,
ograniczenie liczby województw, utworzenie powia
tów, zmusza nas wszystkich do perspektywicznego
myślenia o poszerzonych zadaniach WBP. Moje
uwagi o osobnych zadaniach biblioteki miejskiej
i wojewódzkiej odnoszą się tylko do dużych woje
wództw. Na podstawie 5-letniego doświadczenia,
licznych rozmów z instruktorami naszej instytucji,
nieraz i sporów, oraz sugestii bibliotek zawartych
w odpowiedziach na ankietę przeprowadzoną przez
WBP na temat przyszłego jej funkcjonowania, do
szliśmy do wniosku, że bezpośrednim celem działa
nia WBP nie jest czytelnik, lecz bibliotekarz i biblio
teka. Dążyć należy, aby WBP stała się swojego
rodzaju agencją biblioteczną, która swoim wyposa
żeniem, sprzętem i działalnością organizacyjną może
służyć wszechstronną pomocą bibliotekom w terenie.
Od organizacji WBP, kadry w niej zatrudnionej, jej
programu, odpowiednich warunków lokalnych, wy
posażenia zależy poziom działania pozostałych bib
liotek województwa a w końcowym etapie dobrze
obsłużony czytelnik.
Natomiast MBP ma gromadzić i udostępniać
zbiory, prowadzić działalność popularyzatorską i in
formacyjną na rzecz miejscowego środowiska.
Spróbujmy bliżej określić — na podstawie naszych
doświadczeń — zadania WBP. Są one następujące:
A. WBP jako centrum kształcenia i doskonalenia
zawodowego:
— prowadzenie filii Centrum Ustawicznego
Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie — Policeal
nego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego. Kształci
ono pracowników bibliotek publicznych, zakłado
wych a ostatnio także szkolnych. Liczba chętnych,
którzy chcą uzyskać zawodowe kwalifikacje, każ
dorazowo jest dwukrotnie wyższa od możliwości
przyjęcia;
— prowadzenie kursów przysposobienia biblio
tecznego dla nowo zatrudnionych bibliotekarzy;
— organizowanie seminariów ogólnych i spe
cjalistycznych dla różnych grup bibliotekarzy;

— koordynowanie zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych dla słuchaczy stacjonarnych szkól bib
liotekarskich i studentów bibliotekoznawstwa (prak
tyki w WBP i w terenie);
— instruktaż realizowany przez zespól instruk
torów w czasie wyjazdów do bibliotek, jak i przez
udzielanie konsultacji w WBP.
B. WBP jako centrum pomocy metodycznej w za
kresie:
— organizacji bibliotek (np. regulaminy, wzor
cowe zakresy czynności);
— budownictwa bibliotecznego (np. programy
użytkowe);
— gromadzenia i opracowania zbiorów (np. sche
maty katalogów, wytyczne do selekcji, wzorcowe
karty katalogowe, informacje nt rynku wydawnicze
go);
— pracy z różnymi grupami czytelników (dziećmi,
dorosłymi, niepefaiosprawnymi) i edukacji kultural
nej (np. wzorcowe konspekty lekcji bibliotecznych,
scenariusze wystaw, imprez);
— informacji (np. tematyczne zestawienia biblio
graficzne, informacja adresowana do określonych
użytkowników indywidualnych i zbiorowych);
— wdrożenia norm i przepisów bibliotecznych;
— różnorodnej pomocy prawnej.
C. WBP jako centrum wszechstronnej informacji
o sieci bibliotek publicznych i zakładowych, a w przy
szłości szkolnych.
W oparciu o zasoby archiwalne, materiały statys
tyczne, zgromadzone dokumenty, WBP sporządza
różnego rodzaju analizy i stanowi bazę do badań
naukowych dotyczących funkcjonowania bibliotek,
stanu czytelnictwa, społecznego obiegu książki. Ma
teriały te wykorzystywane są u nas np. przez studen
tów piszących prace dyplomowe, służyły również do
badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową
oraz inne instytucje.
D. WBP jako centrum automatyzacji procesów bib
liotecznych i informacji o zbiorach:
— koordynuje programy komputeryzacji biblio
tek publicznych woj. katowickiego. Prowadzone jest
szkolenie pracowników bibliotek terenowych, które
zakupiły komputery i przystępują do wspólnego
programu;
— posiada rozbudowane zaplecze informacyjne
(Dział Informacyjno-Bibliograficzny) w postaci róż
norodnych bibliografii, kartotek zagadnieniowych,
kartoteki regionalnej, bibliograficznej;
— służy też bezpośrednio miejscowemu środowis
ku, gównie studentom i młodzieży szkół średnich
zbiorami książek, czasopism i innych materiałów.
Zgromadzone zbiory literatury fachowej (bibliote
karskiej) stanowią dobry warsztat pracy dla studen
tów bibliotekoznawstwa i innych szkól bibliotekarskicL
E. WBP jako ośrodek integrujący różne środowiska
— wspiera twórczość artystyczną osób niepełno
sprawnych organizując spotkania, wystawy w Małej
Galerii, współpracuje z organizacjami skupiającymi
różne grupy niepełnosprawnych, np. z PZN, PZG,
Stowarzyszeniem Młodzieży Niepeinosprawnej;
— koordynuje pracę bibliotek terenowych w za
kresie czytelnictwa osób niepełnosprawnych, cho
rych, starszych;
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— inicjuje I oręanizuje prace na rzecz rozwoju
czytelnictwa dzieci i młodzieży (m.in. w ramach
cyklu Dni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej):
— promuje w serii wydawnictw bibliorUskich cie
kawe, a mało znane lub nie opisywane dotąd sprawy
Śląska i jego mieszkańców;
— jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Książki,
Oddziału Katowickiego Stowarzyszenia Pisarzy Pol
skich, miejscem spotkań Towarzystwa Przyjaciół
Lwowa i Oddziału Katowickigo Towarzystwa Przy
jaźni Polsko-Chińskiej.
F. WBP jako centralne miejsce integracji środowiska
bibliotekarskiego
— organizuje wymianę doświadczeń zawodo
wych, przenoszenie nowej myśli bibliotekarskiej; jest
siedzibą organizacji Zarządu Okręgu Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
W przypadku WBP w Katowicach funkcje jej nie
ograniczają się do pracy na rzecz bibliotek tereno
wych (mimo, że są traktowane priorytetowo). WBP
działa również na rzecz miejscowego środowiska,
któremu służą zbiory czytelni ogólnej, czasopism,
działu muzycznego, a także organizowane imprezy.
Najlepsze nawet rozwiązania przyjęte w jednym
województwie w żaden sposób nie muszą znaleźć
zastosowania w innym. Jest to bowiem problem
specyfiki i tożsamości kulturalnej regionów, a w ich
ramach — obecnych województw.
Co wypełniało i co będzie wypełniać treść działalności
Sekcji Bibliotek Publicznych SBF?
Przez ostatnie dwa lata głównym zadaniem jakie
postawiliśmy sobie było uczestnictwo w procesie
przygotowania zasad funkcjonowania bibliotek
w nowym systemie organizacyjnym państwa. Tema
tyka posiedzeń Sekcji obejmowała zagadnienia zwią
zane z funkcjonowaniem bibliotek w warunkach
samorządowych. Z ważniejszych przedsięwzięć nale
ży wymienić:
1) współudział w zorganizowaniu seminarium nL
funkcjonowania bibliotek w warunkach samorządu
terytorialnego. Efektem było przygotowanie projek
tu stanowiska SBP w tej sprawie, które zostało
przyjęte na posiedzeniu plenarnym ZG,
2) współorganizację ogólnopolskiej konferencji
w Płocku, jej efektem były ramowe statuty bibliotek,
które zostały przesłane do bibliotek i władz,
3) opiniowanie ustawy o działalności kulturalnej,
zarządzeń MKiS,

4) interwencje w sprawach płacowych (krzywdzą
ce warunki zatrudnienia),
5) stanowisko (negatywne) w sprawie odpłatnego
wypożyczania książek, m.in. w Otwocku,
6) współpracę z Departamentem Edukacji Kul
turalnej MKiS (w pracach Sekcji bardzo aktywnie
uczestniczyła p. K. Kuźmińska).
W 1992 r. głównymi kierunkami pracy Sekcji
będą:
— wypracowanie opinii dot. stanu, głównych pro
blemów i potrzeb bibliotek publicznych,
— udział w pracach legislacyjnych podejmujących
problematykę bibliotek,
— organizowanie konferencji problemowych oraz
innych form wymiany poglądów doL pracy zawodo
wej środowiska i jego doświadczeń,
— inicjowanie prac wydawniczych w zakresie lite
ratury fachowej, materiałów pomocniczych dla bib
liotek publicznych oraz publicystyki zawodowej,
— propagowanie osiągnięć bibliotek publicznych,
upowszechnianie indywidualnych inicjatyw o twór
czym znaczeniu dla całej sieci.
Spośród szczegółowych zamierzeń chciałbym wy
mienić:
— zorganizowanie konferencji poświęconej mar
ketingowi w bibliotece wraz z giełdą pomysłów,
— sympozjum nt. zarządzania bibliotekami pub
licznymi — próba wypracowania nowego modelu
bibliotek publicznych,
— konferencja nL doświadczeń w pracy bibliotek
szkolno-publicznych i publiczno-szkolnych. Wypra
cowanie stanowiska SBP w tej sprawie,
— współudział w organizowaniu warsztatów dla
bibliotekarzy ze Wschodu,
— spotkanie członków Sekcji Bibliotek Publicz
nych poświęcone aspektom prawnym w działalności
bibliotek publicznych,
— opracowanie regulaminu konkursu na sta
nowisko kierownika i dyrektora biblioteki pu
blicznej,
— opiniowanie projektu ustawy o bibliotekach,
— informator dla samorządów terytorialnych
nt. samorząd — biblioteka — będący w przygo
towaniu,
— współpraca z Ministerstwem Kultury i Sztuki
w zakresie aktualnych problemów bibliotekarstwa
publicznego.
Oczywiście powyższe przedsięwzięcia będą realizo
wane pod warunkiem zapewnienia środków finan
sowych.
Pytania zadał Jan Wołosz

Zautomatyzowane systemy
biblioteczne
Geac ADVANCE
Firma Geac Computer Corporation Ltd., która
przez wiele lat rozpowszechniała zintegrowany sys
tem biblioteczny Geac GLIS, w ostatnim czasie
wprowadziła na rynek swój nowy produkt: Geac
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ADVANCE. Zasadnicza różnica między tymi wer
sjami polega na zastosowaniu innego systemu
operacyjnego; obecna wersja pracuje w systemie
UNIX.

System Geac ADVANCE należy do rodziny tzw.
systemów otwartych, może być podłączony do róż
nych sieci komunikacyjnych (X.25, X.40, ISO/DIA).
Stosowane w Geac-u standardy ISO 2709 oraz 5426
umożliwiają komunikację z zewnętrznymi bazami
danych.
Dzięki możliwości stosowania różnych paramet
rów ADVANCE można łatwo i szybko dostosować
do potrzeb każdej biblioteki. Opis bibliograficzny,
system haseł wzorcowych i informacja o zasobach
zgodne są z formatem MARC. Firma zapewnia
możliwość importu i eksportu rekordów zapisanych
w różnych wariantach MARC-a takich jak: US,
CAN, UK, AUS, UNI-MARC. Z wszystkich modu
łów i funkcji zapewniony jest dostęp do pól zawiera
jących dane bibliograficzne, hasła wzorcowe i dane
o zasobach.
System obejmuje kilka modułów powiązanych ze
sobą:
— katalogowanie i wyszukiwanie,
— udostępnianie,
— gromadzenie,
— opracowanie wydawnictw seryjnych (czaso
pism),
— system zarządzania bazami.
Ponadto system umożliwia tworzenie różnego ro
dzaju zestawień, statystyk, sprawozdań.
Ten sam system może być wykorzystywany przez
wiele różnych instytucji; każda z nich może mieć
własne parametry. Natomiast instytucje korzystające
z jednego systemu mogą utrzymywać wspólną bazę
danych, wspólne indeksy, kartoteki haseł wzorco
wych, ale mogą też wśród wielu pól wybrać pewne
poła „prywatne”, a więc takie, do których dostęp ma
określona grupa pracowników danej jednostki.
W szczególności dotyczy to takich danych, jak
fundusze na zakup książek czy czasopism, zamawia
nie u dostawców itp.
Ponadto przy utrzymaniu wspólnej bazy istnieje
możliwość wyświetlania w pierwszej kolejności da
nych o zasobach biblioteki, z której prowadzone jest
wyszukiwanie.

Katalog on-line
Obsługa systemu odbywa się na dwóch pozio
mach:
— za pomocą menu,
— za pomocą komend.
Ponadto przewidziano wyszukiwanie proste dla
osób początkujących oraz wyszukiwanie bardziej
wyralinowane dla osób zaawansowanych.
Poszukiwania prowadzi się z poziomu ekranu,
który zawiera listę najczęściej stosowanych elemen
tów wyszukiwawczych, a więc; hasło przedmiotowe,
tytuł, autor, seria, sygnatura lub dowolne słowo
z hasła przedmiotowego, tytułu itd. Następny ekran
zawiera dodatkowe opcje wyszukiwawcze poprzez
np. autora korporatywnego lub nazwę konferencji,
ISBN/ISSN itp. W każdym momencie można zwró
cić się do systemu z prośbą o pomoc, o wyjaśnienie
bieżącej opcji lub dostarczenie dodatkowych infor
macji. Czasami pomocnicze teksty obejmują kilka
ekranów.
W kartotece haseł wzorcowych mogą występować
hasła, które nie zostały dotychczas wykorzystane
w bazie i w związku z tym nie mają powiązania
z żadnym rekordem bibliograficznym. Wówczas sys

tem przyporządkowuje im tzw. ślepe odsyłacze.
W momencie, gdy w bazie pojawi się rekord biblio
graficzny wykorzystujący dane hasło, wówczas na
stępuje powiązanie hasła z tym rekordem, a odsyłacz
ślepy zastąpiony zostaje odsyłaczem typu „zob.” lub
„zob. też”. Wszystkie odsyłacze utrzymywane są
w kartotece haseł wzorcowych.
Bazę można przeglądać według różnych kategorii,
np. wg autorów, tytułów, haseł przedmiotowych. Na
ekranie ukazuje się wówczas odpowiedni indeks
w układzie alfabetycznym, a obok każdego hasła
— informacja o liczbie wystąpień oraz liczbie rekor
dów zawierających dane hasło. Można także prze
glądać pełny indeks tj. wszystkie kategorie razem
all-index) lub wybrać opcję: „wyświetlanie wyrazu”
word display); wówczas na ekranie pojawia się
informacja o liczbie wystąpień danego słowa w każ
dym z indeksów. Wybrane wyrazy, hasła, niezależnie
od tego, czy wybrane zostały z pełnego indeksu czy
z jakiegoś specjalnego (przedmiotowego, autorskiego
itd.) mogą być łączone przy pomocy operatorów
Boole'a (AND, OR, NOT) w wyrażenia wyszuki
wawcze.
Katalog on-line posiada kilka różnych typów
i poziomów wyświetlania. Jeżeli wynik wyszukiwania
obejmuje kilka rekordów, można je przeglądać w ko
lejności występowania w bazie, można je też posor
tować w układzie alfabetycznym. Na tym etapie
rekordy mają opis skrócony (autor, tytuł, sygnatura);
na żądanie uzyskuje się pełny opis wybranych pozy
cji Jeżeli wynikiem wyszukiwania jest tylko jeden
rekord, system automatycznie prezentuje go w wersji
poszerzonej. Przy pełnym opisie, oprócz pól wraz
z ich zawartością, pojawiają się etykiety tych pól.
Informacja o danym dziele zawiera kompletny opis
bibliograficzny, charakterystykę treściową (hasła
przedmiotowe), miejsce przechowywania, sygnaturę,
liczbę egzemplarzy.
System zapewnia także dostęp do pełnego opisu
danego egzemplarza, podając nie tylko tytuł, autora,
sygnaturę, ale także numer kodu paskowego, datę
zwrotu (jeżeli pozycja jest wypożyczona). Z tego
poziomu można powrócić do rekordu bibliograficznego.
Ostatni wreszcie sposób prezentacji danego dzieła,
to wyświetlanie rekordu w formacie MARC (z poda
niem numerów pól).
Wyniki wyszukiwania można wydrukować w wy
branej formie: skróconej (formalny opis bibliografi
czny) lub pełnej (wraz z odyłaczami).

i

Opracowanie zbiorów
Moduł „opracowanie zbiorów” (“bibliografie control”) obejmuje funkcje katalogowania i system haseł
wzorcowych. Do zapisu danych stosowany jest mię
dzynarodowy format MARC.
Ponadto system umożliwia przenoszenie do bazy
opisów bibliograficznych z taśm magnetycznych,
CD-ROM-ów lub on-line z innych systemów (np.
z OCLC). Gdy takie rekordy są dodawane do
systemu wówczas następuje automatyczna modyfi
kacja odpowiednich indeksów i haseł wzorcowych.
KATALOGOWANIE
System ADVANCE zapewnia łatwe tworzenie,
modyfikowanie i usuwanie rekordów bibliograficz-
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nych i rekordów haseł wzorcowych. Dużą pomocą są
tu automatycznie wyświetlane instrukcje odnoszące
się do każdego pola, podpola, wskaźnika.
Podstawą do tworzenia nowego rekordu może być
rekord już istniejący, który można przekopiować do
formularza roboczego. Osoby upoważnione mogą
do istniejącego rekordu dodawać dowolne pola,
przemieszczać je lub usuwać, a także zmieniać zawa
rtość dowolnego pola.
Katalogowanie odbywa się na formularzu robo
czym. Gdy rekord roboczy jest gotowy, wówczas
upoważniony pracownik sprawdza go i jeżeli stwier
dzi jego poprawność, przesyła do głównej bazy.
Gdy rekordy są uzupełniane, usuwane lub modyfi
kowane system automatycznie dodaje takie informa
cje jak data, godzina, nazwisko osoby opracowują
cej. Informacje te mogą być wykorzystywane przy
tworzeniu raportów, statystyk.
KARTOTEKA HASEŁ
WZORCOWYCH
Kartoteka ta obejmuje nazwy autorów i nazwy
korporatywne, nazwy konferencji i spotkań, nazwy
geograficzne, tytuły ujednolicone, hasła przedmioto
we, nazwy serii, a także odsyłacze. Rekordy haseł
wzorcowych powiązane są z każdym wystąpieniem
hasła w rekordzie bibliograficznym. Każda zmiana
dokonana w rekordach haseł wzorcowych powoduje
zmiany globalne w każdym wystąpieniu danego
hasła w rekordach bibliograficznych.
REKORDY OPISUJĄCE
EGZEMPLARZ
System ADVANCE gromadzi informacje o zaso
bach i rekordach opisujących egzemplarz, a nie
w rekordach bibliograficznych. Natomiast każdy
rekord opisujący egzemplarz powiązany jest z rekor
dem bibliograficznym, a więc wiele egzemplarzy tego
samego tytułu powiązanych jest z jednym opisem
bibliograficznym. Każda zmiana dokonana w rekor
dzie bibliograficznym powoduje automatycznie
zmiany we wszystkich rekordach opisujących różne
egzemplarze tego samego tytułu.
Zmiany mogą być wprowadzane także do rekor
dów opisujących egezmplarz (np.: sygnatura, nu
mer kodu paskowego, bieżący status, cena, typ
materiału itp.). Mogą one być dokonywane tylko
wtedy, gdy książka jest w bibliotece. Niemożliwe
jest np. usunięcie rekordu, gdy posiada on status
wypożyczenia.

Gromadzenie
Podobnie jak w innych modułach, w module
gromadzenia przewidziano możliwość dostosowania
systemu do własnych potrzeb poprzez tworzenie
odrębnych tablic wartości dozwolonych dła okreś
lonych pół, tworzenie odrębnych menu i formatów
wydruku itp.
Dokumenty zamówione oraz będące w procesie
opracowania mogą być wyszukiwane w bazie da
nych przy pomocy wszystkich normalnie dostępnych
możliwości wyszukiwawczych, takich jak przegląda
nie bazy o określonego miejsca (browse), wyszukiwa
nie wg różnych kategorii wyszukiwawczych (autor,
tytuł, tytuł serii, przedmiot). Oprócz tego istnieje
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możliwość wyszukiwania wg numeru zamówienia,
ISSN, ISBN, LCCN, kodu i nazwy sprzedawcy.
Opisy zamówionych pozycji mogą być dostępne
w katalogu online z określonym przez bibliotekę
statusem (np. „zamówione”, „w opracowaniu” itp.).
Opisy bibliograficzne dla zamówień mogą być
kopiowane z istniejącej bazy danych lub od po
czątku wprowadzane z klawiatury. Baza danych
w oddziale gromadzenia może zawierać rekordy,
które posiadają taką samą strukturę jak inne rekor
dy, ale nie są przesyłane do katalogu online (np.
dezyderaty).
Rekord w gromadzeniu składa się z dwóch części:
1 — informacje bibliograficzne, takie jak: autor,
tytuł, ISBN, ISSN, wydawca, data wydania itp.,
2 — informacje o zamówieniu, takie jak: nazwa
sprzedawcy, ilość zamówionych egzemplarzy, cena
jednostkowa, data zamówienia.
Istnieje możliwość określenia różnych form płat
ności, takich jak opłata czekiem, gotówką, subskryp
cja i in. System umożliwia także gromadzenie doku
mentów, które nie były zamawiane (dary) oraz pro
wadzenie wymiany. Zamówienia mogą być sygnowa
ne jako pilne.
Moduł ten posiada także rozbudowany system
zarządzania funduszami. Możliwe jest ograniczenie
uprawnień do zarządzania danym funduszem tylko
dla określonych osób. Aby korzystać z danego
funduszu musi być zgoda co najmniej jednej upoważ
nionej osoby. Niektóre z funduszy można oznaczyć
jako nieaktywne lub zamrożone. Wówczas nie moż
na z nich korzystać. Każda zmiana dokonywana
w rekordzie zamówienia w stosunku do ceny, kodu
waluty, kosztów przesyłki i innych opłat natychmiast
odzwierciedla się w odpowiednich funduszach.
Istnieje możliwość tworzenia corocznych sprawo
zdań budżetowych za rok finansowy. W przypadku
hierarchicznej struktury funduszy, sprawozdania
mogą obejmować fundusze niższego poziomu do
dowolnej głębokości.
W osobnych rekordach przechowywane są infor
macje o samych funduszach, zawierające takie
dane jak: numer funduszu, nazwa funduszu, za
rządzający funduszem, ogólny bilans funduszu. Moż
liwe jest także przemieszczanie środków między
funduszami.
Po zakończeniu procesu zamawiania, zamówienia
są sortowane wg sprzedawców i mogą być następnie
wysyłane. Zamównienia wymagające przedpłaty są
sortowane jako pierwsze. W osobnym zbiorze prze
chowywane są informacje o sprzedawcach. Informa
cje te obejmują zarówno dane takie jak adres, nazwa,
według których można wyszukiwać informacje
o sprzedawcach, jak i dane o numerze konta ban
kowego. Istnieje możliwość utworzenia wydruku
wszystkich sprzedawców, do których przez okreś
lony okres czasu nie były wysyłane zamówienia. Po
sprawdzeniu dane o takich sprzedawcach można
z bazy usunąć. Dla każdego sprzedawcy można
uzyskać bieżące dane statystyczne takie jak: ilość
wysłanych zamówień, ilość zamówień w realizacji,
ilość niezrealizowanych zamówień itp.
Zamówienia, monity oraz informacje o rezygnacji
z zamówienia mogą być drukowane na odpowied
nich formularzach papierowych. Częstotliwość ich
drukowania jest określana przez bibliotekę. Monity
mogą być drukowane automatycznie. W wypadku
otrzymania zamówienia materiałów bez rachunku
również wydrukowany może być odpowiedni monit.

Rekordy zamówień na poszczególne tomy serii
mogą byc połączone z rekordem opisu serii jako
całości.
Po otrzymaniu rachunku system umożliwia jego
właściwe opracowanie. Dane dotyczące rachunków
gromadzone są w osobnych rekordach.
Oprócz statystyk cząstkowych, dotyczących po
szczególnych procesów gromadzenia, istnieje moż
liwość uzyskania różnego rodzaju zestawień statys
tycznych dotyczących całości procesów gromadzenia
zbiorów. Mogą one być wyświetlane na ekranie lub
drukowane na papierze. Mogą być także sortowane
w dowolny sposób. Istnieje kilkanaście rodzajów
zestawień przygotowanych przez autorów systemu.
Własne zestawienia można definiować przy pomocy
modułu Report Writter.

Udostępnianie
w module udostępniania każdemu dokumentowi
przyporządkowuje się parametry określające jego
lokalizację. Możliwe jest określenie lokalizacji stałej
lub czasowej. Możliwa jest zmiana lokalizacji pozycji
na stale lub tymczasowo. Zmiany te są natychmiast
odzwierciedlane w katalogu online.
W udostępnianiu istnieje możliwość używania ko
dów paskowych. Każdy egzemplarz danego tytułu
ma własny rekord połączony w bazie danych z od
powiednim rekordem zawierającym pełny opis bib
liograficzny. Rekordy egzemplarzy mogą być two
rzone podczas katalogowania łub na etapie udostęp
niania: rekord pierwszego egzemplarza może być
tworzony podczas katalogowania, rekordy dla dal
szych egzemplarzy w innym momencie. Każdy re
kord egzemplarza ma przydzieloną lokalizację stałą
oraz ewentualnie lokalizację bieżącą. Każdej pozycji
może być nadany status, dzięki czemu np. cenne
pozycje mogą być oznaczone jako nie do wypożycze
nia.
W module udostępniania przewidziano kilka ro
dzajów zbiorów. Pierwszy z nich to zbiór użytkow
ników. Zawiera on informacje niezbędne dla kontroli
wypożyczeń oraz informacje dla celów statystycz
nych. Informacje te są chronione; korzystać z nich
może tylko upoważniony bibliotekarz.
Na informacje o użytkowniku składają się: nazwis
ko, adres, numer telefonu, numer użytkownika, data
ostatniego korzystania z konta. Dla celów statys
tycznych użytkownicy podzieleni są na grupy. Od
przydzielenia do odpowiedniej grupy zależy również
np. ilość pozycji, które użytkownik może pożyczyć
oraz czas ich przetrzymywania.
Rekordy użytkowników mogą być wyszukiwane
irzez ich nazwiska lub numery. Możliwe jest okreśenie wszystkich pozycji wypożyczonych przez dane
go użytkownika.
Wypożyczenie danej pozycji polega na połączeniu
jej opisu z rekordem użytkownika. System auto
matycznie wprowadza termin zwrotu, odpowiednio
do statusu użytkownika. Termin zwrotu jest przy
tym tak wyznaczony, aby nie przypadł w dniu
wolnym od pracy, gdy biblioteka jest zamknięta.
Istnieje możliwość ręcznego przedłużenia terminu
zwrotu. Dla określonego tytułu lub nawet egzem
plarza można określić inny (np. krótszy) termin
zwrotu niż normalny. Gdy chce się dokonać wypoży
czenia książki system informuje, czy książka może
być wypożyczona lub czy ma ją inny użytkownik
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i do kiedy, czy książka jest zagubiona, w oprawie itp.
System podaje także informacje o przekroczeniu
terminu zwrotu, zakończeniu ważności konta itp.
Wypożyczane mogą być także pozycje jeszcze nie
skatalogowane. Wystarczy wprowadzić do systemu
podstawowe dane. Po zwrocie dokumentu operator
jest informowany, że pozycja ta musi być przekazana
do skatalogowania. Jeśli jest to niezbędne, mogą być
także drukowane papierowe rewersy. Możliwe jest
tworzenie kolejek do pozycji wypożyczonych. Użyt
kownik może określić jak długo chce na daną
pozycję czekać.
Dla wpisania zwrotu pozycji wystarczy podać
tylko jej numer. Połączenie między rekordem użyt
kownika i egzemplarza jest likwidowane, o ile np. nie
nastąpiło przekroczenie terminu zwrotu. W takim
przypadku automatycznie zostanie naliczona kara za
zwłokę.
Przy użyciu tych samych funkcji możliwe jest
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Opracowanie czasopism
Czasopisma przychodzące do biblioteki są zapisy
wane przy pomocy ekranu wprowadzania danych
w trybie online. Na ekranie tym, oprócz informacji
dotyczących wprowadzanego numeru czasopisma
znajdują się także dane o połączonych z nim rekor
dów bibliograficznych, z rekordów z modułu groma
dzenia i z indeksów. Elementy danych mogą być
wprowadzane, modyfikowane i usuwane przez upo
ważnionych pracowników. Na ekranie wyświetlają
się wszystkie numery czasopisma, które powinny
w danym okresie czasu przyjść do biblioteki, wraz
z oznaczeniem czy dany numer już przyszedł, czy jest
reklamowany, czy biblioteka na niego czeka.
Po upływie przewidzianego terminu wpływu cza
sopisma możliwe jest drukowanie ponagleń. Terminy
te mogą być definiowane osobno dla każdego tytułu.
Możliwe jest także tworzenie list obiegu dla każdego
czasopisma. Do odpowiednich rekordów egzemp
larzy czasopisma dołącza się rekordy użytkowników.
System umożliwia tworzenie różnego rodzaju ze
stawień statystycznych, odrębnie od tworzonych
w module katalogowania, udostępniania i gromadze
nia. Można np. drukować zestawienia numerów
czasopism w opracowaniu, wypożyczonych, w opra
wie lub zagubionych. Można także drukować ze
stawienia woluminów dodanych i usuniętych ze
zbiorów, ponagleń i in.

System zarządzania bazami
Geac ADVANCE posiada także wiele narzędzi
programowych ułatwiających administratorowi sys
temu zarządzanie bazami. Przy pomocy tego warsz
tatu administrator tworzy tablice określające moż
liwości dostępu do zbiorów i do różnych funkcji
systemu przez różne grupy użytkowników, ustala
hasła, opracowuje system menu i komunikatów oraz
sposób wyświetlania informacji. Zajmuje się również
tworzeniem kopii bezpieczeństwa i konserwacją sys
temu.
Brak rozwiązań programowych dostępnych na
nowoczesny sprzęt spowodowało, że część bibliotek,
które stosowały system Geac GLIS zdecydowało się
przejść na inne systemy. Zmusiło to twórców sys
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temu do utworzenia nowej, opisywanej tu wersji
Geac ADVANCE. Być może wersja ta przywróci
popularność temu systemowi bibliotecznemu.
Ewa Dobrzyńska-Lankosz
Marek Nahotko
LITERATURA
1) Geac: Annual Report, 1991.
2) Geac ADVANCE: system overview. 1991 Geac Com
puter Corporation Ltd.

teczne doświadczenie. Nie mogę pominąć faktu, że
siedzieliśmy przy suto zastawionym stole.
Po wyborach uzupełniających z nową energią
wystartowało Koło Trójmiejskie. Nową przewod
niczącą Zarządu Koła została kol. mgr Bożena
Jacob, dyrektorka Biblioteki Wyższej SjJcoły Mor
skiej w Gdyni. Staraniem kol. B. Jacob 32 biblio
tekarzy, autokarem WSM, udało się do Miejskiej
i Gminnej Biblioteki w Kościerzynie, która otrzyma
ła niedawno imponującą siedzibę.
Warto dodać, że w niektórych posiedzeniach Za
rządu Okręgu uczestniczą przedstawiciele Stowarzy
szenia Księgarzy Polskich i Gdańskiego Oddziału
Polskiego Tow. Wydawców Książek, z którymi to
organizacjami od lat ściśle współpracujemy.
AKTYWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Z kraj* u
Udany rok w życiu
gdańskiego okręgu SBP
Wydaje się, że 1991 rok był dla naszego okręgu
bardzo pomyślny, warto więc podzielić się naszymi
doświadczeniami i pochwalić się dokonaniami. Od
notowaliśmy sukcesy na kilku płaszczyznach stowa
rzyszeniowej działalności: sprawnego zarządzania na
szczeblu okręgu, pozyskiwania nowych członków,
aktywności intelektualnej, integracji środowiska,
zwłaszcza dzięki kilku atrakcyjnym imprezom.
PRACA ZARZĄDÓW
Zacznijmy od zasygnalizowania pracy organów
wykonawczych tzn. działalności zarządu okręgu i za
rządów kół. Odbyło się 7 zebrań zarządu okręgu.
W tym dwa posiedzenia wyjazdowe oraz zebranie
wyborcze Koła Trójmiasta. Pomijam robocze ze
brania prezydium zarządu okręgu. Szczególnie owo
cne były posiedzenia wyjazdowe zarządu okręgu do
kół w Tczewie i Pucku. W programie zebrania
tczewskiego, w dniu 6 marca, były nie tylko informa
cje o pracy okręgu i koła, ale także wzajemne
poznanie się w trakcie spotkania towarzyskiego,
zwiedzanie biblioteki miejskiej. Na zebranie zaprosi
liśmy doc. dr hab. Zbigniewa Nowaka, dyrektora
Biblioteki Gdańskiej PAN. Złożyliśmy mu gratulacje
z okazji uzyskania tytułu profesora. Następnie wy
słuchaliśmy niezwykle ciekawego referatu prof. Z.
Nowaka nt „Uwagi o odwiecznych dylematach
bibliotek i bibliotekarzy”. Warto nadmienić, że pro
fesor jest członkiem SBP, był także delegatem nasze
go okręgu na ostatnim krajowym zje^lzie.
Zarówno efektywny jak i atrakcyjny był wyjazd
zarządu okręgu do Puckiego Koła SBP. Zaproszono
nas w piękny czerwcowy dzień do filii wiejskiej
w Łebczu (ciekawostka: placówka posiada kompu
ter). Sprawy bibliotekarskie i stowarzyszeniowe
przyćmiło niezwykle ciekawe wystąpienie pani wójt
mgr Urszuli Kasperek. Mówiła o sytuacji kultury
i placówek bibliotecznych na tle całokształtu palą
cych problemów gminnych. Dla koleżanek, zwłasz
cza spoza bibliotekarstwa publicznego, było to poży
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Wyraziła się w akcjach ukierunkowanych na pod
noszenie kwalifikacji zawodowych czy koncepcjach
zmierzających do aktywizacji pracy kół SBP. W koń
cu sierpnia odbyta się w Sopocie Krajowa Narada
Przewodniczących Kół SBP. W trakcie narady do
szło do ^ębokiej refleksji nad działalnością kół,
które są i powinny zostać podstawowym ogniwem
organizacji. Dyskutowano zwłaszcza nad Regulami
nem Koła, przedstawionym przez kol. Irenę Suszko-Sobinę. Po dyskusji przyjęto jego wersję ostatecz
ną, którą Plenum Zarządu Głównego SBP zatwier
dziło uchwałą z 4 grudnia 1991 r. Odczuwamy
satysfakcję, że inicjatywa narady na temat kół oraz
pierwsza wersja Regulaminu Koła są dziełem
gdańskiego środowiska. Wypada podkreślić, że
głównym promotorem tej narady była 1. Suszko-Sobina. Dodajmy jeszcze, że narada mogła się
odbyć dzięki dotacji, zawsze nam życzliwego Wy
działu Kultury, Nauki i Sportu Urzędu Wojewódz
kiego.
Z kolei odnotujmy wkład gdańskiej organizacji
w podnoszenie kwalifikacji poprzez organizowanie
imprez naukowych. Zarząd Okręgu włączył się w or
ganizację ogólnopolskiego seminarium nt. katalogu
przedmiotowego, zorganizowanego w Bibliotece
Gdańskiej PAN w dniach 7—9 maja, zorganizowa
nego przez komisję ds. Opracowania Rzeczowego
Zbiorów ZG SBP.
Zarząd Koła Trójmiasta zorganizował w listopa
dzie odczyt Marii Lenartowicz nt.: „Hasła w katalo
gu alfabetycznym". Wystąpienie znakomitej spec
jalistki i możliwość konsultacji z nią spotkało się
z ogromnym zainteresowaniem.
W dniu 19 listopada Zarząd Okręgu zaprosił
bibliotekarzy na spotkanie z Michałem Hilchenem,
znanym bibliofilem, prezesem Tow. Przyjaciół Książ
ki. Prelekcja, ilustrowana przeźroczami, nt „Nie
znany modlitewnik Stanisława Samostrzelnika”
przyciągnęła wielu zainteresowanych.
6 grudnia Zarząd Okręgu ufundował 20 biblio
tekarzom wycieczkę naukową do Biblioteki Narodo
wej.
Uroczystość zakończenia roku w Policealnym Za
ocznym Studium Bibliotekarskim w Gdańsku była
okazją do przyznania dorocznej nagrody dla naj
lepszej absolwentki. Dyplom i zestaw watościowych
książek otrzymała Bożena Domian, kierowniczka
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogardzie. Po
przez fundowanie dorocznych nagród dla najlepsze
go absolwenta Zarząd Okręgu pragnie wyrazić uzna
nie dla Centrum Ustawicznego Kształcenia Biblio-

lekarzy i jego gdańskiej Clii oraz zaznaczyć wagę
kształcenia bibliotekarzy. Myślę, że jest to pomysł
godny naśladowania.
INTEGRACJA ŚRODOWISKA
Udało się nam w omawianym okresie stworzyć
warunki sprzyjające nawiązywaniu kontaktów i in
tegracji środowiska. Dokonało się to poprzez zor
ganizowanie kilku atrakcyjnych imprez, w których
uczestniczyli również bibliotekarze nie będący człon
kami SBP.
22 stycznia Zarząd Okręgu zaprosił przedstawicie
li wszystkich sieci bibliotecznych na kolędę do bis
kupa gdańskiego. Spotkaliśmy się w budynku semi
narium duchownego w Gdańsku-Oliwie. W pro
gramie oprócz śpiewania kolęd było: zwiedzanie
biblioteki seminaryjnej, spotkanie z ks. biskupem
Zygmuntem Pawłowiczem, wspólny posiłek. W spot
kaniu wzięli udział: dyrektor Wydziału Kultury,
Nauki i Sportu Urzędu Wojewódzkiego, duszpasterz
środowisk twórczych i pracowników kultury oraz 44
bibliotekarzy. Dla niektórych koleżanek było to
pierwsze przełamanie lodów w stosunku do działań
podejmowanych przez SBP.
W dniach 28 września—4 października 35 biblio
tekarzy okręgu gdaiiskiego i elbląskiego wzięło
udział w wycieczce do Paryża i Amsterdamu. Miesz
kaliśmy komfortowo w hotelu „Confortable”. Wi
dzieliśmy bardzo dużo: Luwr, Wersal, muzeum
d’Orsay, wieżę Eiffla, cmentarz Pere Lachaise, kated
rę Notre Dame, bazylikę Sacre Coeur, odbyliśmy
wędrówki nocne po dzielnicy Montmartre. Sporo
czasu spędziliśmy w Bibliotece Polskiej i bibliotece
w Centrum G. Pompidou. Pobyt w Amsterdamie
pozwolił na zwiedzenie Rijksmuseum, muzeum van
Gogha, przejażdżkę tramwajem wodnym po kana
łach, ogólne zapoznanie się z miastem. Wszyscy
wrócili zdrowi i zadowoleni, oczekując na następny
wyjazd, o ile pozwolą na to bibliotekarskie kieszenie.
26 listopada 37 bibliotekarzy wzięło udział w wy
jaździe do Braniewa (woj. elbląskie). W pierwszej
części zapoznaliśmy się z pracą Rejonowej i Miej
skiej Biblioteki Publicznej w Braniewie oraz z biblio
teką klasztorną Sióstr Katarzynek. Druga część
wyjazdu miała charakter pielgrzymki. W klasztorze
pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
uznawanej za Patronkę Bibliotekarzy odbyła się
uroczysta Msza św. (prezes służył za ministra i lek
tora), z kazaniem poświęconym zadaniom biblio
tekarza wobec Boga i ludzi. Modliliśmy się za
zmarłych i żyjących bibliotekarzy. Na koniec goś
cinne siostry zaprosiły nas na wspaniały obiad
w imponującym refektarzu. Wracaliśmy z przekona
niem, że ta pierwsza nasza pielgrzymka nie będzie
ostatnią.
POZYSKANIE NOWYCH CZŁONKÓW
Ilość członków SBP w naszym okręgu wynosi 231.
Reaktywowana została działalność SBP wśród bib
liotekarzy Akademii Pedagogicznej. Nastąpił wzrost
członków w Bibliotece Głównej UG. Statystycznie
przybyło jedynie 18 osób, ponieważ jednocześnie
spadła liczebność członków na skutek likwidacji
bibliotek zakładowych i zmniejszeniu się koła woj
skowego. Wyraźnie łączymy zwiększone zaintereso
wanie SBP z intensywną i atrakcyjną działalnością
zarządu okręgu i zarządów kół.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNlĆ-ZA
1 GOSPODARCZA
Tutaj musimy przyznać się do porażek, czy braku
sukcesów. Rozpowszechniliśmy z’ trudem 14 i 15
numer naszego pisma „W kręgu książki”. Pismo
miało niezły poziom, dobre grono i utorów i współ
pracowników, krąg odbiorców. Niestety, względy
finansowe sprawiły, że zostaliśmy zmuszeni do za
wieszenia działalności wydawniczej.
Nie możemy poszczycić się efektaiTii w sferze
działalności gospodarczej. Niewielkie zyski uzyska
liśmy na kiermaszach, podczas których .sprzedawa
liśmy książki używane, ofiarowane na rzecz Stowa
rzyszenia.
Wypada dodać, że spora część imprez mogła
odbyć się dzięki dotacji Wydziału Kultury, Nauki
i Sportu Urzędu Wojewódzkiego.
Marian Skomro
Przewodniczący ZO SBP w Gdańsku

Dorobek pokoleń
Pod tym hasłem odbyło się w Olsztynie w dniu 16
grudnia 1991 r. spotkanie bibliotekarzy Warmii
i Mazur, zorganizowane przez Zarząd Okręgu Sto
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Uczestniczyli w nim ludzie, którzy popularyzowali
książkę polską wśród tutejszej ludności jeszcze przed
11 wojną światową, organizatorzy sieci bibliotek
w okresie po 1945 roku oraz ci, którzy obecnie
wywierają wpływ na bibliotekarstwo w Olsztyńskiem: dyrektorzy bibliotek, kierownicy działów, naj
bardziej aktywni bibliotekarze. Wśród gości znaleźli
się: kierownik Zakładu Bibliotekoznawstwa i Infor
macji Naukowej WSP — prof, dr Jan Wróblewski,
przewodnicząca Komisji Edukacji Narodowej Miej
skiej Rady w Olsztynie dr Anna Mackowicz, dyrek
tor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Woje
wódzkiego mgr Witold Hiller oraz przedstawicielka
Wydziału Problematyki Społecznej Urzędu Miej
skiego mgr Gabriela Konarzewska. Łącznie w spot
kaniu wzięły udział 72 osoby.
Program był następujący:
— Wkład bibliotekarzy w dorobek kulturalny
Warmii i Mazur — dawniej, wczoraj, dziś;
— Biblioteki i czytelnictwo województwa olsztyń
skiego po 1945 roku w relacjach bibliotekarzy;
— Wręczenie odznaczeń zasłużonym biblioteka
rzom.
Całość prowadził przewodniczący Zarządu Okrę
gu mgr Marian Filipkowski. Otwierając spotkanie
zaznaczył, że organizatorzy pragną nadać mu wy
miar historyczny i pedagogiczny, w przekonaniu iż
czerpiąc z tego, co wcześniej osiągnęli inni, łatwiej
uda się odczytać nowe znaki czasu i sprostać wymo
gom epoki komputerów. Nie bez powodu na za
proszeniu zacytowany został prof. Tadeusz Kotar
biński* „Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią
teraźniejszości”.
Spotkanie przenikała idea wydobycia najcenniej
szych elementów z dorobku bibliotekarstwa Warmii
i Mazur. Sylwetki działaczy spod Znaku Rodła,
którzy narażając się na represje ze strony władz
niemieckich popularyzowali polską książkę przed-
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stawił dr Tadeusz .'Filipkowski z Ośrodka Badań
Naukowych im. Wiojciecha Kętrzyńskiego w Olsz
tynie.
_ /
Byli to najczęściej ludzie łączący tę pracę z naucza
niem. Do nich nal'ezeli m.in.; Franciszek Piotrowski
ze szkoły w Wo rytach, autor „Kroniki szkolnej”,
wydanej przez „łpojezierze”; Kazimierz Pacer z po
wiatu sztumskiego, który pracował jako nauczyciel
na Śląsku Opjhlskim, następnie w powiecie złoto
wskim, a od 1 936 r. w Skajbotach koło Olsztyna;
Otylia Markwitan (HolTmanówna) г Unieszewa, za
trudniona w pirzedszkolu w Pluskach i w Worytach,
a po wojnie w szkolnictwie oraz Maria Kensbock,
pochodząca z Purdy, gdzie pracowała jako ochroniarka, a także opiekowała się świetlicami i har
cerzami i Jan Lubomirski, organizator chórów, po
pularyzator pieśni ludowych, które spisywał ocalając
od zapomnienia, redaktor, zajmujący się tematyką
młodzieżową i kolportażem książki polskiej.
Bibliotekarstwo po roku 1945 zaprezentowały
osoby legitymujące się dużym wkładem w rozwój
czytdnictwa i niekwestionowanym autorytetem
w swoim środowisku.
Jako pierwsza zabrała ^os kol. Irena Grabowska,
wieloletnia kierowniczka Filii nr 7 w Olsztynie, która
mówiła o organizacji bibliotek publicznych w Olsz
tynie i problemach związanych z upowszechnianiem
książki. Scharakteryzowała sytuację panującą
w tamtych latach, kiedy to biblioteki trzeba było
tworzyć od podstaw. Brakowało książek, lokali,
ludzi przygotowanych do pracy kulturalno-oświato
wej, a co najważniejsze zrozumienia wartości słowa
pisanego. Wdrażanie do czytania, uczenie posługiwa
nia się słownikami, encyklopediami i wykorzystywa
nia literatury niebeletrystycznej to była mozolns
i długotrwała praca. Dlatego tak ważne stało się
wówczas szukanie wzajemnych kontaktów między
bibliotekarzami różnych sieci oraz współdziałanie
z nauczycielami. Pani Irena podkreśliła, jak wielką
rolę spełniał wówczas Związek Bibliotekarzy i Ar
chiwistów Polskich, do którego od początku należa
ła, a następnie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol
skich, integrujące środowisko i inspirujące do po
dejmowania różnych inicjatyw na rzecz rozwoju
czytelnictwa.
Kol. Halina Tyszkiewicz, wieloletnia kierowniczka
Biblioteki Gminnej w Braniewie opowiedziała
o swoich osiągnięciach zawodowych. Praca oświato
wa, zespoły kultury ludowej, rodziny prowadzące
punkty biblioteczne, szeroko znane Dni Kultury
Regionalnej to najbardziej lapidarnie ujęte działania,
które sprawiły, iż środowisko uznało niekwestiono
waną rangę biblioteki, a przewodniczący Gminnej
Rady na jednym z zebrań stwierdził; „Biblioteka jest
tym światłem, którego zgasić się nie da, o jej losy nie
musi się pani martwić”.
Początki bibliotek naukowych i ich organizatorów
zaprezentowała kol. Irena Suchta, dyrektor Biblio
teki Głównej Akademii Rolniczo-Technicznej w Ol
sztynie. Mówiła o bibliotekach; Hosianum, Muzeum
Warmii i Mazur, Ośrodka Badań Naukowych,
Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolni
czo-Technicznej.
Szczególnie uwypukliła problem zbiorów, które
tuż po wojnie zostały zabezpieczone dzięki stara
niom takich ludzi, jak Emilia Sukertowa-Biedrawina, organizatorka Instytutu Mazurskiego, Włady
sław Ogrodziński, pisarz i przez wiele lat dyrektor
Muzeum Warmii i Mazur, Jan Obłąk, późniejszy
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biskup warmiński i inni. Zasoby te stanowią cenny
materiał do badań związanych z naszym regionem
i zaplecze naukowe dla historyków.
Rozwój Pedagogicznej BiNioteki Wojewódzkiej
scharakteryzowała Maria Grodzicka, przez wiele lat
zastępca dyrektora PBW (obecnie na emeryturze).
Przypomniała pracę nad kształceniem kadr biblio
tekarskich, w której bardzo aktywnie uczestniczyła.
Prowadzone wówczas szkolenia, obejmujące wiedzę
o literaturze, cieszyły się zainteresowaniem i zyskały
bardzo wysoką cenę w środowisku bibliotekarskim.
Opowiedziała także o zabiegach związanych z rato
waniem książek skazanych w tamtych czasach na
usunięcie z bibliotek. Wśród nich znalazły się dzieła
Pawła Jasienicy, Władysława Tatarkiewicza, Zofii
Kossak-Szczuckiej i wielu innych. Usunięte z półek,
spakowane, przetrwały pod biurkami bibliotekareL
Po wystąpieniach przypominających dzieje biblio
tekarstwa przed wojną i w okresie powojennym,
przyszła kolej na kilka migawek ze współczesności.
Dr Kordula Szczechura z WSP przedstawiła doro
bek i problemy bibliotek szkolnych na podstawie
rozpraw magisterskich, złożonych w Olsztynie. Spoś
ród 500 prac, powstałych w Zakładzie Biblioteko
znawstwa, 40 dotyczy bibliotek szkolnych. Na uwagę
zasługuje ich duża wartość, zawierają bowiem wiele
ciekawych spostrzeżeń dotyczących pracy tych bib
liotek i szereg propozycji do wykorzystania w prak
tyce.
Mgr Barbara Chelt, zastępca dyrektora Biblioteki
Głównej ART mówiła o najnowszych kierunkach
działalności bibliotek naukowych na przykładzie
ART. Skoncentrowała się na komputeryzacji, wspie
rającej działalność informacyjną i stanowiącej przy
szłość nowoczesnych bibliotek.
Przewidziane w programie wystąpienie Anny Bar
tosiak, dyrektora MBP z Nidzicy, która miała uka
zać funkqonowanie swojej biblioteki z powodzeniem
broniącej się przed kryzysem, nie doszło do skutku
z powodu choroby gardła prelegentki. Częściowo
wyręczył ją kol. M. Filipkowski, relacjonując wraże
nie z uroczystości otwarcia Biblioteki Publicz
no-Szkolnej w Łynie koło Nidzicy. W ostatniej części
spotkania przewidzianej na dyskusję zabrały głos
m.in. następujące osoby; Irena Grabowska, Maria
Grodzicka, Jan Lubomirski, Halina Giżyńska-Burakowska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Wypowiedzi przesycone były przekonaniem, iż
bibliotekarze nie muszą się wstydzić tego, co zrobili
w latach powojennych. Udało się bowiem rozbudzić
potrzebę książki i solidnie ugruntować nawyki czy
telnicze. Dzięki temu społeczeństwo domaga się
książki na równi z innymi podstawowymi dobrami,
co udowodnili ostatnio mieszkańcy Olsztyna, którzy
w obliczu zagrożenia istnienia bibliotek, masowo
składanymi podpisami, wystąpieniami do władz po
mogli, jak na razie, w utrzymaniu dotychczasowej
sieci.
Podkreślano również, jak wiele przed nami za
grożeń. Oprócz braku funduszy musimy być świado
mi skutków wynikających z inwazji kaset video co,
zwłaszcza wobec zahamowania dopływu nowości do
bibliotek, może się stać bardzo niebezpieczne dla
czytelnictwa. Stąd w wypowiedziach przewijała się
troska, jak zachować dotychczasowy dorobek.
W końcowych uwagach uwypuklono potrzebę;
— wykorzystywania doświadczeń i dorobku po
przednich pokoleń bibliotekarzy, którzy uczyli ludzi
żyć z książką i stanowią wspaniałe wzory osobowe.

— ścisłego współdziałania wszystkich sieci bibliotek celem zapewnienia jak najlepszej obsługi czytel
ników,
— doskonalenia informacji, na którą zapotrzebo
wanie coraz bardziej rośnie,
— zapewnienia dopływu do bibliotek nowości
książkowych i czasopism.
Nade wszystko zaś, jako podstawowe zadanie na
dziś stawiano obronę bibliotek przed likwidacją.
Utrata bowiem dotychczasowej bazy, rozproszenie
gromadzonych przez lata zbiorów, odejście z zawodu
wykształconych, dobrze przygotowanych ludzi, któ
rych udało się już dopracować byłoby nie do od
robienia i niweczyłoby dorobek kilku pokoleń bib
liotekarzy, którzy, jak powiedziała jedna z osób
zabierających głos: „Poprzez swoją pracę dorzucali
każdego dnia dowody do przekonania, iż biblioteki
są potrzebne”.
W trakcie spotkania zostały wręczone zasłużonym
bibliotekarzom odznaczenia, przyznane na wniosek
Zarządu Okręgu przez Zarząd Główny SBP.
Honorowe odznaki SBP otrzymali: Maria Kensbock, Jan Lubomirski, Otylia Markwitan (nieo
becna z powodu choroby), Kazimierz Pacer i Fran
ciszek Piotrowski — bibliotekarze spod Znaku Ro
dła — oraz Anna Bartosiak, Janina Cywińska,
Krystyna Łunio i Tamara Wajsbrot z bibliotek
publicznych.
Medale Pamiątkowe SBP przekazano Stanisławie
Badowskiej z OBN, Halinie Keferstein z Muzeum
Warmii i Mazur, Barbarze Ochranowicz z ART
i prof. Janowi Wróblewskiemu z WSP.
Nowi członkowie SBP (6 osób) otrzymali legity
macje.
Sucha relacja dokumentująca wypowiedzi i pro
blemy nie oddaje jednak istoty spotkania. Ważna
była atmosfera, która mu towarzyszyła, nace
chowana nie tylko rzeczowością, ale także serdecz
nością i wzajemnym zrozumieniem między kolej
nymi pokoleniami bibliotekarzy. Dominowało nie
narzekanie, lecz uświadomienie najważniejszych obe
cnie dla bibliotekarstwa spraw i metod skutecznego
działania.
Niewątpliwie pozytywny wpływ na klimat spot
kania miały zastawione stoły. W czasie przerwy
w obradach obecni mieli okazję delektować się
różnymi przysmakami, wyczarowanymi przez uta
lentowane koleżanki. Smakołyki, oparte były głów
nie na składnikach (masło, twarożek, śmietana, kefir)
ofiarowanych przez sponsora — Okręgową Spół
dzielnię Mleczarską.
Wiele osób dziękowało za zaproszenie na spot
kanie, które uznano za potrzebne i ważne, organiza
torów zaś nagrodzono spontanicznymi oklaskami.
Halina Giżyńska-Burakowska

Narada poświęcona
komputeryzacji bibliotek
MEN
Coroczne spotkanie dyrektorów bibliotek szkół
wyższych podle^ych Ministerstwu Edukacji Naro
dowej tym razem poświęcone było omówieniu ak

tualnego stanu komputeryzacji tych bibliotek oraz
określeniu dalszych kierunków działań w tym za
kresie. Organizatorami narady we Wrocławiu
w dniach 11—12 lutego 1992 r. byli: Ministerstwo
Edukacji Narodowq oraz Biblioteka Główna i OIN
Politechniki Wrocławskiej, która była też gospoda
rzem narady. Tematyka obrad okazała się na tyle
aktualna i atrakcyjna, że zgłoszono udział w nara
dzie wielu specjalistów i innych zainteresowanych
osób obok dyrektorów bibliotek. Co więcej, wiele
bibliotek spoza sieci resortu MEN pragnęło mieć
swojego przedstawiciela na naradzie. Te ostatnie
oczekiwania, jak wyjaśniono, nie mogły zostać speł
nione ze względów organizacyjnych. Ostatecznie
więc obszerną salę gmachu głównego Politechniki
Wrocławskiej zapchlili przedstawiciele bibliotek
dziesięciu uniwersytetów, piętnastu politechnik i wy
ższych szkół inżynierskich, dziewięciu wyższych
szkół pedagogicznych, pięciu akademii ekonomicz
nych oraz siedmiu akademii rolniczych. Dodatkowo
byli tam przedstawiciele sześciu innych bibliotek
z Wrocławia oraz Biblioteki PAN z Warszawy.
Obecni byli też przedstawiciele MEN, przedstawicie
le trzech zaproszonych firm zagranicznych (SWETS
— Holandia, VTLS — USA, GEAC — Kanada)
oraz reprezentant Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich.
Program narady obejmował omówienie wyników
ankiety na temat komputeryzacji w bibliotekah szkół
wyższych, komunikaty z czternastu bibliotek i SBP,
prelekcje o systemach trzech firm zagranicznych oraz
dyskusję i sformułowanie wniosków. Imprezami to
warzyszącymi były: ekspozycja zaproszonych firm
w postaci stanowisk mikrokomputerowych, na
których uruchamiano demonstracyjne wersje
systemów oraz wystawa książek na temat kom
puteryzacji bibliotek ze zbiorów BGiOlN Politech
niki Wrocławskiej.
Dyrektor tej biblioteki Henryk Szarski przedstawił
bardzo cenne wyniki ankiety, którą wysłano do 52
bibliotek wyższych uczelni podporządkowanych
MEN. Z badań wynika, że średnia modelowa biblio
teka zatrudnia nieco poniżej 50 pracowników, posia
da zbiory wielkości od 100 tysięcy do miliona
woluminów oraz obsługuje nieco ponad 5 tysięcy
użytkowników. 46 bibliotek posiada swoją sieć bib
lioteczną, a 22 biblioteki działają w systemie central
nego gromadzenia i opracowania zbiorów. W 30%
bibliotek istnieje komorka zajmująca się automaty
zacją. Taka komórka liczy najczęściej od jednego do
pięciu pracowników. W dwóch bibliotekach ,3computerowy” personel liczy ponad dziesięć osób.
Sprzęt, którym dysponują biblioteki to w większości
mikrokomputery (34 biblioteki). Osiem bibliotek
posiada lokalną sieć mikrokomputerową — we
wszystkich przypadkach jest to Novell. Siedem bib
liotek ma własną lub dostęp do dużej maszyny.
Osiem bibliotek korzysta z sieci komputerowych
EARN lub NASK: sześć w trybie poczty elektronicz
nej, trzy biblioteki dokonują wyszukiwań w bazach
danych. Generalnie więc niewiele bibliotek korzysta
z dobrodziejstw komputeryzacji. Tam, gdzie to na
stąpiło notuje się różnorodne zastosowania i duże
zróżnicowanie oprogramowania.
Zastosowanie
komputeryzacji w procesie zarządzania biblioteką
jest niewielkie. Wśród oprogramowania zdecydowa
nie dominuje grupa pakietu ISIS: 21 bibliotek korzy
sta z wersji mikro, 3 biblioteki eksploatują duży
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ISIS. Automatyzacja realizowana jest głównie siłami
samych bibliotek. Dotyczy to zarówno zaprojek
towania, jak i utrzymania systemów w ruchu. Pewna
pomoc udzielana jest czasami ze strony macierzys
tych uczelni, niewielki jest natomiast udział wyspe
cjalizowanych firm zewnętrznych. Jeśli chodzi o za
mierzenia na przyszłość, to komputeryzacja jest
w pianach wszystkich bez wyjątku bibliotek w okre
sie najbliższych pięciu lat. 70% bibliotek pragnie
powołać w tym celu specjalne komórki organizacyj
ne, a komputeryzacją mają zostać objęte wszystkie
sfery działalności. Przeważa orientacja na wytworze
nie oprogramowania w macierzystej uczelni. Rozwój
automatyzacji wiązany jest z nadzieją na uzyskanie
dotacji z MEN lub od władz uczelni. Jako prze
szkody w komputeryzacji wymienia się na pierw
szym miejscu przyczyny finansowe, następnie ka
drowe i lokalowe. 13 bibliotek zainteresowanych jest
świadczeniem usług informatycznych dla innych
bibliotek, z czego połowa chce to robić odpłatnie. 14
bibliotek zainteresowanych jest współpracą przy wy
twarzaniu oprogramowania. Znamiennym wyni
kiem badań jest praktyczny brak informacji o li
teraturze z zakresu automatyzacji ankietowanych
bibliotek.
Komunikaty wygłoszone podczas narady prezen
towały zarówno osiągnięcia poszczególnych biblio
tek, jak też akcentowały problemy związane z auto
matyzacją. Anna Paluszkiewicz z Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Warszawskiego silnie podkreśliła zna
czenie podstawowych prac, które muszą być wyko
nane, aby komputeryzacja systemów bibliotecznych
była procesem sensownym. Do tych prac podstawo
wych należy opracowanie formatu opisu katalogo
wego oraz kartoteki haseł wzorcowych. W wystąpie
niu wyrażono żal, że nie ma ustaleii krajowych
w tym zakresie i przedstawiono własne wysiłki, które
zaowocowały opracowaniem formatu opisu książek
i wydawnictw ciągłych pod nazwą FOKA oraz
sformułowaniem i weryfikacją zasad opracowania
haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych dla
sieci bibliotek UW. Anna Ignatowicz z tej samej
biblioteki zaprezentowała mikrokomputerowy sys
tem UNIKAT dla zarządzania księgozbiorami dy
daktycznymi i innymi wyspecjalizowanymi. System,
w zasadzie jednomodułowy katologowy współpracu
je z modułem wypożyczenia. Zaprojektowany jest
jako system baz danych sterowanych definicjami
użytkownika. Definicje dotyczyć mogą parametrów
systemu, menu i zestawów znaków. Jan Pirożyński
z Biblioteki Jagiellońskiej omówił przebieg koor
dynacji poczynań czterech bibliotek, które uzyskały
środki z amerykańskiej Fundacji A. Meiłona na
automatyzację swej działalności. Są to obok Jagiel
lonki biblioteki: Uniwersytetu Warszawskiego, Uni
wersytetu Gdańskiego oraz Akademii Górniczo-Hu
tniczej. Przedstawione zostały informacje o zaawan
sowanych pertraktacjach z przedstawicielami lirmy
VTLS dostarczającej oprogramowania i firmy Hew
lett Packard dostarczającej sprzęt. Jan Janiak z Bib
lioteki Głównej Uniwersytetu Łódzkiego poinfor
mował o współpracy w zakresie automatyzacji z ka
tedrą bibliotekoznawstwa, w wyniku której powstało
oprogramowanie katalogu zbiorów muzycznych.
Stwierdził jednak, że lokalne inicjatywy, aczkolwiek
pożyteczne zwłaszcza w aspekcie edukacyjnym
w znamienitej swej większości pozostają „szydeł
kowaniem” i nie mają większych perspektyw. Zda
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niem prelegenta nastał czas na przyjęcie jednego
systemu dla wszystkich bibliotek i należy głęboko
przemyśleć decyzję o możliwościach i sposobach
przystąpienia do inicjatywy „czwórki”. Stefan Czaja
z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Toruńskiego
wspomniał o rozterkach swej biblioteki, która także
otrzymała obietnicę grantu od Fundacji A. Mełlona.
Biblioteki na nowym dla siebie gruncie automatyza
cji poruszają się w warunkach dużej niepewności,
a tymczasem fundacja przymusza do podjęcia bez
zwłocznej decyzji. Odczuwalny jest brak centralnego
ośrodka metodycznego Działalność Biblioteki Naro
dowej na tym polu jest mało pomocna i nie oferuje
ona żadnej alternatywy dla bibliotek szkół wyższych.
Sprawą najważniejszą jest właściwe wykorzystanie
automatyzacji. Wymaga to dodatkowych środków
i w sytuacji znanego ubóstwa wyższych uczelni
biblioteki automatyzujące się winny otrzymać osłonę
materialną. Edward Domański z Biblioteki Głównej
Politechniki Warszawskiej omówił dokonania swej
biblioteki na gruncie automatyzacji. „Romans
z komputerem” tej biblioteki rozpoczął się w r. 1974
od zaprenumerowania taśm z bazą Chemical
Abstracts. Bazę tę sprowadzono i przetwarzano do
r. 1991. Opracowano też lokalne bazy informacyjne:
SYMPOZJA — Centralny katalog materiałów pokonferencyjnych w 30 bibliotekach technicznych;
KATALOG KSIĄŻEK — 10-łetnia retrospekcja:
BIBLIOGRAFIA — wykaz publikacji pracowników
PW; KATALOG CZASOPISM — stan wszystkich
bibliotek PW, na poziomie tytułu. Dostęp do świato
wych baz danych jest zapewniony dzięki technologii
CD-ROM i prenumeracie 4 baz (SCI, INSPEC,
COMPEDEX, ULRICH) oraz poprzez połączenie
online do ponad 100 baz danych systemu STN
International w Karlsruhe. Mówca przedstawił też
przebieg V Konferencji Plenarnej Bibliotek Współ
pracujących z I Centralną Biblioteką Techniczną.
Automatyzacja bibliotek była jednym z głównych
tematów tej konferencji. Stwierdzono, że automaty
zacja z wielkim trudem wchodzi do bibliotek. Do
świadczenia najbardziej na tym polu zaawansowa
nych bibliotek Warszawy, Poznania i Wrocławia
wskazują, że dotychczasowy przebieg automatyzacji
bibliotek nie gwarantuje zaistnienia sprawnego sys
temu i ponadto wymaga dużych kosztów własnych.
Dlatego biblioteki te apelują o zakup systemu biblio
tecznego ze środków centralnych. Dla lepszego
współdziałania i reprezentacji swych interesów po
stanowiono zorganizować sekcję bibliotek technicz
nych. Jadwiga Łuszczyńska z Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Gdańskiego opowiedziała o tym, jak
grant Fundacji A. Mellona stał się szansą na kom
puteryzację biblioteki tego młodego uniwersytetu.
W działaniach przygotowawczych uwzględniono za
równo analizę systemową, jak i koordynację z ogól
nouczelnianym programem komputeryzacji. Zwró
cono się z zapytaniami ofertowymi do ponad 40
wytwórców profesjonalnych systemów zarządzania
bibliotekami. Tylko nieliczni producenci udzielili
pozytywnych odpowiedzi, większość dała do zro
zumienia, że nie jest zainteresowana polskim tyn
kiem. Jednak o powodzeniu wdrażanego systemu nie
decyduje samo oprogramowanie czy sprzęt. Równie
ważne są formaty czy języki informacyjne i w tym
zakresie nie może się obyć bez współpracy z Biblio
teką Narodową. Stanisław Badoń z Biblioteki Głów
nej Politechniki Poznańskiej był gorącym propaga

torem wielomodułowego systemu zarządzania bib
lioteką zrealizowanego w jego bibliotece. System
działa w lokalnej sieci komputerowej Novell, pod
łączony jest do sieci uczelnianej — w tym do 25
bibliotek instytucjonalnych oraz do akademickiej
sieci komputerowej. Katalog zawiera 400 tysięcy
opisów aktywnych zbiorów, a kartoteka użytkow
ników ma 10 tysięcy kont System jest największym
opracowanym w Polsce, jednym z najbardziej roz
budowanych i jest przetestowany w praktyce. Danu
ta Kapinos z Biblioteki Głównej Politechniki Święto
krzyskiej przedstawiła stworzony dla swojej biblio
teki system obsługi pracujący w sieci mikrokom
puterowej. Genowefa Flejterska z Biblioteki Głównej
Politechniki Szczecińskiej zwróciła uwagę na pod
stawowy fakt, że automatyzacja wymaga ładu or
ganizacyjnego i może dlatego wszystkie biblioteki
mające swój wkład w automatyzację borykają się
z kłopotami. Braku unifikacji i kompleksowości
poszczególnych rozwiązań są często przyczyną tarć
i barier w funkcjonowaniu systemów. Biblioteka
szczecińska marzy o systemie lokalnym, dobrze włą
czonym w system krajowy. Czesława Carnysz z Bib
lioteki Głównej Politechniki Łódzkiej podzieliła te
poglądy. Opowiedziała o rezultatach wykorzystania
jedynego naprawdę rozpowszechnionego w Polsce
specjalistycznego oprogramowania MicrolSIS do
współpracy przy opracowywaniu danych do sys
temów SYMPOZJA i SYNABA i prowadzenia loka
lnych baz danych: ACTA — dokumenty prawne;
BIBLIO — dorobek pracowników Politechniki Łó
dzkiej od Г. 198(ł, KATALOG — (bez diakrytyków).
Stworzono też oprogramowanie wspomagające za
rządzanie w zakresie obliczeń wykorzystania urlo
pów i wykorzystania powierzchni. Maria Świcrczyńska z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hut
niczej w Krakowie opowiedziała o pierwszych pró
bach automatyzacji w swojej bibliotece. Rozpoczęto
je opracowując materiały do bazy SYMPOZJA. W r.
1990 przeprowadzono analizę systemową. Obecnie
prowadzony jest system GROMADZENIE z opcją
konwersji walut Teresa Lagodzińska-Mal^szko z Bi
blioteki Głównej WSP w Olsztynie stwierdziła, że
w krajach zachodnich integracja informacyjna jest
faktem. Wchodząc do Europy powinniśmy przyjąć
rozwiązania Zachodu. Opiniowanie w sprawach au
tomatyzacji bibliotek winno należeć od specjalnie
powołanego zespołu specjalistów. Taki zespół mógł
by wypracować stanowisko w sprawie moHiwości
opracowania lub zakupu pełnego oprogramowania
bibliotecznego dla bibliotek różnych typów. Nie
zbędna jest standaryzacja opracowania różnego typu
dokumentów oraz kartotek haseł wzorcowych. Bib
lioteki małe będą zawsze korzystać z dorobku biblio
tek dużych. Decyzje o automatyzacji muszą uzyskać
wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa. Wanda
Matwiejczuk z Biblioteki Głównej WSP w Opolu
zaprezentowała
mikrokomputerowy
system
SWOBK — System Wspomagania Opracowania
Bibliotecznego Książek. System inspirowany był do
brymi efektami pracy podobnego systemu w biblio
tece czeskiej w Hradec Kralove. Henryk Szarski
z Biblioteki — gospodarza narady stwierdził, że ma
satysfakcję choćby z dwóch powodów; zbiory biblio
teczne są już praktycznie w całości w komputerze
i biblioteka dysponuje zespołem wyspecjalizowanych
informatyków i bibliotekarzy. Bazy opracowywane
lokalnie to: BIBKAT — katalog książek od 1978

roku; KATBIB — nabytki książek od 1991 r.;
PERIOD — katalog czasopism; SEBAN — dorobek
pracowników Politechniki Wrocławskiej. Bazy po
wstające we współpracy; z innymi bibliotekami nau
kowymi Wrocławia SPECWR — katalog zagranicz
nych czasopism; z Biblioteką Główną PW SYMPO
ZJA. Światowe bazy prenumerowane na taśmach
magnetycznych to INSPEC, COMPENDEX,
ISMEQ INIS oraz PASCAL. Bazy dostępne na
dyskach optycznych to: SCI, COMPENDEX, NTIS,
ICONDA, ENVIRO i INSPEC. Biblioteka może
świadczyć usługi w zakresie automatyzacji bibliotek.
Dotyczy to zarówno doradztwa decyzyjnego, prowa
dzenia szkoleń i kursów, dostarczania oprogramo
wania — na zlecenie lub gotowego: APIN/UDOS
— wypożyczenia (wersja sieciowa); APIN/DONA
— dorobek naukowy; APIN/KARO — kartoteka
osobowa; APIN/KAKS — kartoteka księgowa.
Nadto oferowane są usługi w zakresie przetwarzania,
posadawiania baz danych i instalowania oprogramo
wania. Dariusz Kuźmiński ze Stowarzyszenia Biblio
tekarzy Polskich zreferował działania i zamierzenia
SBP związane z automatyzacją i wypunktował zwią
zane z tym problemy. Od roku 1990 nastąpił wyraź
ny wzrost zainteresowania polskiego środowiska
bibliotekarskiego sprawami automatyzacji. Przyczy
ny tego ożywienia były jednak wyraźnie zewnętrzne.
Składały się na nie spektakularne obniżenie cen
sprzętu mikrokomputerowego i rozwój technik mik
rokomputerowych oraz coraz większa powszechność
komputerów w rozmaitych instytucjach i firmach.
Gdy wszyscy wokół się automatyzują już nie wypada
się tym nie zajmować. W tej sytuacji inicjatywa
Zarządu Głównego SBP z początku 1991 roku
powołania Komisji Automatyzacji spotyka się z du
żym zainteresowaniem. Program komisji jest przyję
ty bez zastrzeżeń. Oparty on jest na koncepcji,
w której być może odbija się echo ŚWIATOWIDA
i INFONETU, że komisja winna stanowić forum
wymiany informacji i poglądów oraz ośrodek krys
talizacji opinii specjalistów, a także grupę nacisku
i promocji. Organizator komisji zapraszany jest na
wykłady m.in. do CBW, Książnicy Toruńskiej, na
konferencję oświatowych bibliotek wojskowych do
Bydgoszczy. Pod egidą SBP konferencje na temat
automatyzacji organizują biblioteki publiczne w Bia
łymstoku, biblioteki muzyczne w Poznaniu. Konwer
satorium Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko
wej przy Zarządzie Okręgu Stołecznego raz po raz
poświęcane jest tematom z zakresu automatyzacji:
system MAK, systemy OPAC, normy opisu biblio
graficznego, systemy z bazą wiedzy. Prace Komisji
Automatyzacji zainaugurowane zostały wykładem
brytyjskiego specjalisty Tony MeSean’a „Jak dawać
sobie radę z automatyzacją biblioteki”. Koncepcja
programowa komisji wymaga dużej aktywności ze
strony zainteresowanych osób. Praktyka dowodzi, że
w dzisiejszych warunkach tego społecznie robić się
nie da. Przeważa zainteresowanie bierne. Jest to
przede wszystkim potrzeba elementarnej edukacji
informatycznej prowadzonej w sposób odwołujący
się do znanych kategorii pojęciowych. Jest to też
oczekiwanie gotowych systemów przyjaznych dla
użytkownika i nie burzących jego przyzwyczajeń.
Problemy związane z automatyzagą biblioteki są
natomiast ogromne. Wynikają one zarówno z roz
ległości obszaru zastosowań, jak i zawiłości realiza
cyjnych. Gdy mówi się o komputeryzacji biblioteki.

myśli się niemal wyłącznie o systemach zarządzania
biblioteką. Z grubsza systemy te realizują potrzebę
szybkiego wydania dokumentu. Ale istnieje też grupa
potrzeb: uzyskania wskazówki, jasnego zrozumiałe
go przedstawienia danych lub wręcz pogłębionej
analizy określonych tematów i to wszystko niezależ
nie od zbiorów danej biblioteki. Zakłada to rolę
biblioteki jako ośrodka analizy informacji i transferu
wiedzy. Ze względu na to obszar automatyzacji
poszerza się i wymaga zastosowania kolejnych sys
temów, takich jak; bazy danych — bibliograficzne,
tekstowe, graflezne; systemy obrazowania danych;
systemy edytorskie; systemy z bazą wiedzy i eksper
ckie; systemy telekomunikacji. Już dziś należy w Pol
sce myśleć o rozwoju tych systemów, gdyż wartość
wielu z nich tkwi w głównej mierze w oprogramowa
niu, które jest wytworem myśli, a nie technologii.
Natomiast potencjał intelektualny polskiej informa
tyki jest duży i nadał nie wykorzystywany. Tym
czasem nagminnym zjawiskiem w kraju jest to, że
decydentom łatwiej przychodzi zapłacić zachodnie
mu konsultantowi tysiąc dolarów, niż polskiemu
informatykowi więcej niż dwa miliony złotych na
miesiąc. Koszty automatyzacji dużej biblioteki są
znaczne. Na Zachodzie zaczynają się od 200 tysięcy
dolarów. Warto sobie uświadomić, że są to tylko
koszty inwestycyjne. Na automatyzacji w zasadzie
nic się nie zaoszczędza. Natomiast nieuchronnie
trzeba ponosić koszty eksploatacyjne, które w sumie
— na okres życia systemu, tj. na 5—7 lat mogą
być wyższe od kosztów inwestycyjnych. Wdroże
nie zintegrowanego systemu bibliotecznego jest
przedsięwzięciem tak organizacyjnie złożonym że,
jak się ocenia, stanowi ono dla dyrektora biblioteki
jedno z największych wyzwań w jego zawodowej
karierze.
Dyskusja, która miała miejsce w drugim dniu
obrad koncentrowała się wokół problemów finan
sowania, wyboru systemu, baz danych dla systemu
i sposobu ich ujęcia oraz pomocy metodycznej dla
automatyzujących się bibliotek, zwłaszcza w postaci
informacji i szkoleń. Podkreślony został warunek
dużych nakładów na automatyzację. W obecnym
kryzysie liczyć można tylko na dofinansowanie poza
budżetowe. Taka szansa zaistniała dzięki ofercie
amerykańskiej fundacji. Dzięki niej zakwitną w nie
których polskich bibliotekach „mellonowe oazy”.
Nastąpi podział na „bogatych” i „biednych”. Bogaci
kupią sobie wspaniałe systemy z Zachodu, „biedni”
rozglądać się będą za odgórnym zakupem MEN,
względnie przystaną na jedną z ofert krajowych.
WśrM nich najbardziej okazałą jest ta prezentowana
przez St Badonia. Ale nawet ona przyjmowana była
z pewną rezerwą. Po zainstalowaniu systemu ważną
rzeczą jest zapewnienie pieniędzy na jego eksploata
cję. Jednak poza postulatami, aby „roztoczyć parasol
ochronny nad automatyzującymi się bibliotekami”
oraz by „wejść w lukę po zlikwidowanych CINTE
i SINTO” nie powiedziano konkretnie jak to zrobić.
Ani skąd wezmą pieniądze na eksploatację biblioteki
obdarowane przez Fundację A. Mellona. W zapisie
komisji wnioskowej jest mowa o postulacie, aby
MEN zakupiło zintegrowany system biblioteczny,
który byłby przystosowany do różnego typu biblio
tek.
Wybór systemu, choć dotyczył właściwie tylko
4—S bibliotek, wzbudził jednak najwięcej emocji.
Prawie jednoznaczne opowiedzenie się „czwórki” za
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VTLS pracującym na sprzęcie Hewlett Packarda
wzbudziło pewne wątpliwości. Nikt nie negował
jednak sensowności jednolitego, uzgodnionego zaku
pu i wspólnych negocjacji. Niektórzy pozostali roz
czarowani, że przygotowywany kontrakt nic nie
przyniesie dla innych bibliotek. Wyrażono też zda
nie, aby „nie zmuszać innych bibliotek do VTLS”.
Nie wskazano jednak jasno alternatywy dla tego
systemu, choć walczył o to St Badoń w odniesieniu
do swojego systemu i choć w czasie obrad odbyła się
demonstracja systemu GEAC wykonana z dużym
zacięciem i kompetencją przez Martę Grabowską
z Uniwersytetu Warszawskiego.
Niewątpliwym dorobkiem dyskusji było wyraźne
stwierdzenie, że zanim rozpocznie się automatyzację
muszą być opracowane normy opisu bibliograficz
nego, format opisu oraz kartoteki haseł wzorcowych.
We wnioskach z narady zapisano postulat pod
adresem Biblioteki Narodowej o przyspieszenie prac
nad polskimi normami dotyczącymi opisów biblio
graficznych. Jednocześnie zdecydowano przyjąć for
mat FOKA biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
jako format wymienny dla bibliotek uczelni wyż
szych oraz zasady tejże biblioteki dotyczące tworze
nia kartotek wzorcowych jako podstawę dalszych
prac nad nimf
Powszechnie przywoływana była celowość pro
wadzenia informacji, szkoleń i konsultacji w zakre
sie automatyzacji bibliotek. We wnioskach znalazł
się postulat powołania dla realizacji tych
zadań ośrodka metodycznego ds. komputeryzacji
bibliotek szkół wyższych przy MEN. Pod adresem
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zgłoszono
natomiast postulat opracowania informatora o ba
zach danych na CD-ROM gromadzonych i wyko
rzystywanych w bibliotekach wyższych uczelni róż
nych resortów.
Jednym z wniosków był postulat udzielenia po
mocy Bibliotece Narodowej w zakresie utwo
rzenia na nośnikach maszynowych bieżącej bazy
o piśmiennictwie polskim w oparciu o egzemplarz
sygnalny.
Bardzo istotnym postulatem pod adresem MEN
była pomoc ministerstwa w zbudowaniu odpo
wiednich sieci telekomunikacyjnych
ułatwia
jących sprawne przesyłanie informacji. Napawa
nadzieją, że znaczenie tego kierunku działania zo
stało podkreślone także przez Stanisława Madeja
przedstawiciela MEN. Jurand Czerwiński z Uniwer
sytetu Gdaiiskiego użył wręcz stwierdzenia, że auto
matyzacja biblioteki bez włączenia jej do sieci nie ma
sensu.
Kluczowe jednak pytanie w dyskusji postawił
Andrzej Ładomirski z Biblioteki Uniwersytetu Wro
cławskiego. Otóż najważniejsze to uświadomienie
sobie co właściwie komputer ma przynieść i co
przynosi dla biblioteki. Mówca zaraz sobie odpowie
dział, że komputer może oznaczać też utrudnienie.
Ale oznacza także naprawdę wspaniałą możliwość
dostępu do baz danych i uproszczone procedury
dostępu do innych bibliotek.
Cały przebieg narady wrocławskiej wykazuje, że
pytań nadal pozostaje więcej niż odpowiedzi. Rośnie
jednak wola sprostania wyzwaniu rzuconemu biblio
tekom i coraz więcej zaistniałych faktów w procesie
ich automatyzacji.
Dariusz Kuźmiński

Spotkanie ministra
kultury i sztuki
z przedstawicielami
środowisk
bibliotekarskich
w dniu 17 lutego 1992 r. odbyło się w Minister
stwie Kultury i Sztuki spotkanie ministra Andrzeja
Sicińskiego ze środowiskami bibliotekarskimi.
W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Porozu
mienia Kultury NSZZ „Solidarność” Region „Mazo
wsze” — prof. Jacek Weiss, Przewodnicząca Sekcji
Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych
NSZZ „Solidarność” — Teresa Świerczewska, Prze
wodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bib
liotekarzy Polskich — Dyrektor Biblioteki Narodo
wej — dr Stanisław Czajka, przedstawicielki Sekcji
Bibliotek Publicznych Związku Zawodowego Pra
cowników Kultury i Sztuki, przedstawiciele woje
wódzkich bibliotek publicznych oraz przedstawiciele
władz samorządowych i podległych im bibliotek.
W spotkaniu uczestniczył poseł Jacek Maziarski
— z Sejmowej Komisji Kultury oraz przedstawiciele
zespołu ekspertów do spraw bibliotek.
Minister Andrzej Siciński na wstępie wyraził zado
wolenie z możliwości spotkania z przedstawicielami
środowisk bibliotekarskich oraz przedstawił aktual
ną sytuację w kulturze i jej uwarunkowania od
bardzo trudnej i zróżnicowanej, w poszczególnych
województwach, kondycji finansowej instytucji kul
tury.
Przewodnicząca Sekcji Krajowej Pracowników
Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność” Teresa
Świerczewska przedstawiła uchwałę Sekcji, podjętą
na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, zawierają
cą następujące postulaty:
— zapewnienia regulacji prawnych zabezpieczają
cych właściwe funkcjonowanie instytucji kultury,
w szczególności bibliotek wojewódzkich i samorzą
dowych,
— zwiększenia prawnych możliwości oddziaływa
nia resortu kultury i sztuki na wojewodów i samo
rządy lokalne na właściwe wykorzystanie środków
przeznaczonych na kulturę.
Postulaty te zostały wzbogacone o opinie i infor
macje przekazane na spotkaniu przez przedstawicieli
Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicz
nych NSZZ „Solidarność”.
Węzłowe problemy polskiego bibliotekarstwa po
ruszył Przewodniczący Zarządu Głównego Stowa
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich dr Stanisław Czaj
ka, ustosunkowując się m.in. do problemu ustawo
dawstwa bibliotecznego, kierunku prac nad praw
nym zabezpieczeniem dopływu do uprawnionych
bibliotek egzemplarza obowiązkowego, przewidy
wań w sprawach struktury sieci bibliotek samo
rządowych oraz funkcji biblioteki publicznej stopnia
wojewódzkiego.
W wypowiedziach dr. Stanisława Czajki oraz
innych uczestników spotkania znalazły się następu
jące opinie i postulaty:
— konieczne jest udzielenie pomocy, szczególnie
tym bibliotekom, które w swych środowiskach są
jedynymi instytucjami kultury,

— zachować należy bezpłatny dostęp do książek
i czasopism w bibliotekach publicznych,
— doprowadzić do zmiany przestarzałych przepi
sów prawnych — w tym przyspieszyć prace nad
przygotowaniem nowej ustawy o bibliotekach,
— bibliotekom należy zapewnić, chociaż na po
ziomie minimalnym, dopływ nowości wydawniczych,
potrzebne będzie uruchomienie na szczeblu central
nym funduszu interwencyjnego,
— łączenie bibliotek z domami kultury nie może
zatrzeć tożsamości biblioteki — w związku z tym
w statucie połączonych instytucji powinny się zna
leźć postanowienia określające cele i zadania biblio
teki.
Podsumowując dyskusję minister Andrzej Siciński
podkreślił m.in., że:
— zwiększenie opieki nad samorządowymi insty
tucjami kultury powinno zaznaczyć się silnie ze
strony wojewodów i instytucji wojewódzkich (tam
bowiem znajduje się 65% środków na kulturę),
— konieczne jest usprawnienie informacji w dzie
dzinie kultury — zapewnienie obiegu informacji (od
resortu kultury, poprzez urzędy wojewodów do sa
morządów),
— szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany
społeczne i ekonomiczne w kulturze powinno mieć
swój wyraz w poprawie systemu legislacyjnego,
— komercjalizacja usług nie oznacza przejścia na
własne i wyłączne utrzymanie instytucji kultury,
natomiast może przyczynić się do ożywienia ich
działalności.
Lucjan Biliński

Z zagranicy
Posadziłem jodłę
w Ałma-Acie
Alma-Ata, stolica Kazachstanu, kilkakrotnie więk
szego od Polski, powitała nas śniegiem i minusową
temperaturą. Ośnieżone szczyty gor Tienszan, ota
czające miasto, zobaczyliśmy po trzech dniach, kiedy
poprawiła się pogoda, a śnieg zaczął szybko topnieć
pod wpływem słońca, które na tej szerokości geo
graficznej przygrzewa mocniej.
W Ałma-Acie w dniach 18—20 marca br. zor
ganizowano uroczystości 60-lecia Biblioteki Narodo
wej Kazachstanu, sam zaś jubileusz wykorzystano na
zorganizowanie spotkania dyrektorów byłych biblio
tek republikańskich, a obecnie — bibliotek narodo
wych republik Wspólnoty Niepodległych Państw.
Ten drugi cel, choć przesłonięty spektakularnymi
imprezami jubileuszowymi, wydawał się dominować.
Było to bowiem, b<xlajże, pierwsze spotkanie przed
stawicieli byłych bibliotek republikańskich po roz
padzie ZSRR, przygotowane w porozumieniu z byłą
Biblioteką Lenina, która teraz nosi nazwę Rosyjskiej
Biblioteki Państwowej.
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Najpierw jednak kilka zdań o samej Alma-Acie.
Miasto liczy ok. 1,5 min mieszkańców i usytuowane
jest w rozle^ej dolinie. Szerokie ulice, wiele monu
mentalnych budowli z ostatnich kilkunastu lat,
w tym nowoczesne centrum telewizyjne, zespół
obiektów sportowych łącznie ze słynnym torem łyż
wiarskim Medeo poza miastem, gdzie łyżwiarzom
wyjątkowo łatwo przychodzi bić rekordy.
Ałma-Ata jest liczącym się ośrodkiem nauki
i przemysłu. W 16 wyższych uczelniach studiuje
ponad 100 tys. studentów. Tu prowadzone są prace
badawcze w słynnych instytutach Akademii Nauk
Kazachstanu, w tym w Instytucie Fizyki Jądrowej
założonym z inspiracji prof. Kurczatowa. I Bajkonur, i Semipałatyńsk a także Karaganda i Celinograd leżą na terytorium Kazachstanu, gdzie żyje ok.
16,5 min mieszkańców, gdzie w ziemi jest pełna
tablica Mendelejewa, a wydobycie ropy, węgla i in
nych surowców czyni z tej republiki kraj, który
z rozwojem nie powinien mieć kłopotów w przyszło
ści, w warunkach gospodarki rynkowej i rozwoju
przemysłu przetwórczego. Na razie surowce Kazach
stanu przerabiane są w innych republikach, a w re
publice, gdzie zagospodarowano tak wiele ugorów,
obywatel może otrzymać na kartki m.in. zaledwie
200 gram oleju czy pół kilograma kaszy miesięcznie.
Tylko baranina i konina są dostępne poza systemem
kartkowym. Oczywiście funkcjonują sklepy komer
cyjne, gdzie wybór towarów jest większy, lecz za
odpowiednio słoną cenę, na której zapłacenie stać
niewielu.
Skomplikowana jest sytuacja narodowościowa
Kazachstanu. Według oficjalnych danych Kazacho
wie stanowią 48% mieszkańców, sami jednak Kaza
chowie utrzymują, że stanowią nie więcej niż 35%
ludności. Inne grupy etniczne to Rosjanie (ok. 40%),
Koreańczycy, Igurowie, Niemcy, Mongołowie
— w sumie ok. 100 innych mniejszości narodowych,
pośród których jest ok. 120 tys. Polaków (według
danych nieoficjalnych ok. 200 tys.) na północy kraju.
Dodajmy, że na uniwersytecie w Ałma-Acie wy
kładany jest język polski, choć w samym mieście
Polaków jest podobno niewielu.
Język kazachski jest oficjalnym językiem od nie
dawna. W codziennym użyciu jest język rosyjski.
Niewiele osób, z któiymi miałem okazję rozmawiać
w Ałma-Acie, ma silne poczucie więzi narodowej
oraz potrafi posługiwać się w mowie i piśmie języ
kiem kazachskim. Nie znajdują też szerszego po
słuchu, jak się wydaje, przyjeżdżający do Kazach
stanu Azerowie, aby namawiać Kazachów do zer
wania z Moskwą. Sam słyszałem Kazachów, którzy
studia kończyli w Moskwie, rozprawiających z Ro
sjanami o sensowności połączenia Kazachstanu
z Rosją. Z pewnością jest to efekt polityki prowadzo
nej przez władze byłego ZSRR. A była to polityka
efektywna skoro dziś poczucie więzi narodowej wy
daje się słabe, więź z dorobkiem duchowym Kaza
chów została ograniczona i w dużej mierze sprowa
dza się do kultywowania folkloru jako największych
wartości kultury kazachskiej. Kazachowie pogodzili
się z trzykrotną zmianą alfabetu zafundowaną im
przez „Wielkiego Językoznawcę”. W latach dwu
dziestych alfabet arabski zamieniono na łaciński, ten
zaś po drugiej wojnie światowej — na cyrylicę, co
kompletnie odcięło ich od starego piśmiennictwa,
celowo zresztą niszczonego przez dziesiątki lat. W re
zultacie dziś w zbiorach Biblioteki Narodowej w Ał
ma-Acie jest zaledwie 4,5% piśmiennictwa w języku
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kazachskim, a w Bibliotece Akademii Nauk Kazach
stanu piśmiennictwo w tym języku to niewielka
szafka katalogowa, która ginie w tle dużej sali
katalogów piśmiennictwa w języku rosyjskim i in
nych narodów.
Obecnie Biblioteka Narodowa Kazachstanu dąży
do powiększenia zbioru piśmiennictwa w języku
narodowym, ale jest to trudne zadanie. Niewiele
rękopisów, sławnych książek i czasopism zachowało
się bowiem w samym Kazachstanie, a jedyne na
dzieje wiąże się z bibliotekami rosyjskimi i innymi
bibliotekami zagranicznymi.
Sprawa piśmiennictwa narodowego nie wyczer
puje problemu kultury narodowej. W czasie spot
kania uczestników jubileuszu z ministrem kultury
republiki, ten wysoki urzędnik państwowy z całą
otwartością wyjaśnił, że Kazachowie nauczyli się
pisać i czytać dopiero za władzy radzieckiej i tylko
nieliczni tę sztukę wcześniej posiadali. Przed władza
mi stoi obecnie bardzo trudny problem a mianowi
cie, co robić z dziedzictwem kultury wytworzonym
w Kazachstanie za władzy radzieckiej, co robić
z tysiącami pomników, obrazów czy portretów wypehiiających muzea i place, co robić z utworami
muzycznymi i milionami książek napisanych zgodnie
z wymogami realizmu socjalistycznego i zasadami
propagandy socjalistycznej. Jeżeli się te dzieła
i książki usunie, trzeba będzie zamknąć biblioteki,
muzea i inne instytucje kultury, bo nie będzie czym
ich wypełnić. Stąd zasadne pytanie, czy można prze
kreślać dorobek ostatnich siedemdziesięciu lat, gdy
nie ma go czym zastąpić...? I jak postępować w takiej
sytuacji?
W mniejszym lub nawet większym stopniu pytania
takie i problemy stawiane są w innych republikach
byłego ZSRR. Widać to na przykładzie byłych bib
liotek republikańskich. Poprzednio były to wyspe
cjalizowane ośrodki ideologiczno-propagandowe,
których Równym celem było sterowanie działalnoś
cią bibliotek w republikach, ukierunkowane na sku
teczne propagowanie i upowszechnianie kultury so
cjalistycznej, wychowującej nowego człowieka w po
słuszeństwie dla kolektywu i partii. Cała struktura
bibliotek republikańskich tym głównym zadaniom
była podporządkowana, podobnie zresztą jak ich
księgozbiory oraz metody i formy pracy. I oto
sytuacja zmieniła się. Dotychczasowy system się
zawalił, a biblioteki republikańskie stancy wobec
konieczności przekształcenia się w narodowe. Rychło
okazało się, że do tej nowej roli są one całkowicie
nieprzygotowane. Nie mają odpowiednich zbiorów
i nie bardzo wiedzą jak je szybko zbudować. Ich
struktury organizacyjne i system zarządzania także
zbudowany był z myślą o innych zadaniach. Brak też
odpowiednio przygotowanych i wyspecjalizowanych
kadr. Dramatycznie brakuje pogłębionej refleksji
i doświadczeń w wypełnianiu roli bibliotek narodo
wych. Zważmy jeszcze, że w byłym ZSRR do sprawy
bibliotek narodowych zawsze podchodzono podej
rzliwie i z nieufnością, samo zaś pojęcie biblioteki
narodowej utożsamiano z centralną biblioteką pań
stwową, funkcjonującą w scentralizowanym systemie
zarządzania kulturą i państwem.
I oto jubileusz 60-lecia Biblioteki Narodowej Ka
zachstanu stał się pierwszą okazją do refleksji i roz
mów na temat nowych bibliotek narodowych WNP.
Podobnie jak jubilatka miano bibliotek narodowych
noszą one dopiero od 3 miesięcy. Sama zaś jubilatka
nawiązuje do pierwszej biblioteki państwowej zało-

żonę] w Ałma-Acie w 1931 r., którą później prze
kształcono w bibliotekę republikańską.
Muszę przyznać, że przysłuchiwałem się tym roz
mowom i uczestniczyłem w nich z dużym zaintereso
waniem. Ogólne wrażenie to obserwowana pewna
bezradność i obawa przed samodzielnością, jaka
stała się udziałem kierownictw nowych bibliotek
narodowych. Z jednej strony wyrażało się to w od
woływaniu się do starych wzorców i struktur z mas
kowanym niepokojem, że muszą one ulec zmianom,
z drugiej zaś — w demonstrowanej ochocie do
podejmowania nowych zadań oraz naśladowania
wzorów zachodnich, bez uwzględniania uwarunko
wań tych do niedawna „burżuazyjnych” rozwiązań.
W dyskusjach o zadaniach i funkcjach bibliotek
narodowych nadal olbrzymią rolę odgrywa opinia
i przykład głównych bibliotek moskiewskich. Stare
więzi choć formalnie zerwane, faktycznie istnieją
nadal i wszystko wskazuje, że w niedługim czasie
zostaną sformalizowane w postaci zawieranych
umów o współpracy.
Losy i przyszłość byłej Biblioteki Lenina, która
poprzednio była Równym centrum metodycznym
w scentralizowanym systemie zarządzania bibliote
kami ZSRR, wydają się mieć szczególne znaczenie.
Obecnie biblioteka ta podlega procesowi przekształ
ceń, który nie został jeszcze zakończony. Dotychczas
cofnięto wydany wcześniej dekret prezydenta o jej
likwidacji, nadano nowy status, wyłączając ją spod
kurateli Ministerstwa Kultury. Obecnie Rosyjska
Biblioteka Państwowa podporządkowana jest bez
pośrednio rządowi Rosji, a jej budżet ustalany jest
przez parlament i stanowi osobną pozycję w budże
cie państwa. Dekret prezydenta o nowym statusie
Rosyjskiej Biblioteki Państwowej zwolnił wszystkich
jej dotychczasowych pracowników i nakazał skom
pletowanie nowej załogi, częściowo ze starej kadry,
a częściowo z nowych ludzi. Starzy pracownicy
przeszli czasowo na status pracowników państwa,
którzy utracą (prawdopodobnie wraz z zatrudnie
niem), jeśli ich nie zatrudni nowe kierownictwo
biblioteki. Tak więc nie wszyscy dotychczasowi pra
cownicy będą mogli podpisać umowę o pracę w ma
cierzystej bibliotece.
Obecnie w Rosji dwie biblioteki mają status bib
liotek narodowych: była Biblioteka Lenina oraz
Państwowa Biblioteka Publiczna im. Sahykowa-Szczedrina w Sankt Petersburgu. W obydwu trwają
prace nad sprecyzowaniem ich zadań i funkcji. W Ałma-Acie poinformowano o zamiarze nadania Rosyj
skiej Bibliotece Państwowej także statusu biblioteki
parlamentarnej — na wzór Biblioteki Kongresu
w Waszyngtonie.
Kierownictwa w nowych bibliotekach narodo
wych poszczególnych republik WNP z uwagą obser
wują zmiany w bibliotekach moskiewskich i zamie
rzają je naśladować. Najwięcej zainteresowania bu
dzi możliwość wyłączenia biblioteki narodowej
z podporządkowania resortowi kultury, na rzecz
podporządkowania rządowi lub parlamentowi oraz
możliwość ustalania budżetu biblioteki przez par
lament republiki. W niektórych republikach roz
mowy na te tematy zostały już wszczęte z władzami
i zakładając ich pomyślne zakończenie, niektóre
biblioteki deklarują chęć podejmowania nowych za
dań i funkcji. Tak na przykład Biblioteka Narodowa
Tadżykistanu, przyjmując że uzyska podobny status
jak Rosyjska Biblioteka Państwowa, zabiega o status
biblioteki parlamentarnej oraz o przejęcie całokształ

tu spraw związanych z kształceniem kadr bibliotekarskich w republice. Biblioteka Narodowa
w Mołdowie zmierza raczej tradycyjnym kursem
i chce się przekształcić w jeden z departamentów
resortu kultuiy i przejąć sprawy związane z za
rządzaniem bibliotekami w republice. Najczęściej
w planowaniu tych zmian nie docenia się ich wszyst
kich aspektów i uwarunkowań. Jak to bywa w przy
padku nowych instytucji, dominuje chęć przqmowania wielu nowych zadań mimo iż nie zawsze biblio
teka posiada odpowiednie siły i środki do ich wypeł
niania.
Niepewność i płynność sytuacji z jednej strony,
a z drugiej — pozostałości po starych więzach
radzieckiego bibliotekarstwa skłaniają bibliotekarzy
z republik WNP do szukania rad i wskazówek
u kolegów rosyjskich. Ci ostatni mówili mi o wielu
telefonach z bibliotek narodowych poszczególnych
republik, których treść sprowadzała się do próśb
o podtrzymywanie kontaktów, o pomoc i poradę
w wielu sprawach. Takie prośby zgłaszane są podob
no także z republik nadbałtyckich. W Ałma-Acie
można było znaleźć bez trudu potwierdzenie tych
informacji. Wspomniany już minister kultury Ka
zachstanu, z zawodu kompozytor, z wielkim przeko
naniem mówił, że Kazachowie wierzą w inteligencję
rosyjską i w jej pomoc dla jego narodu.
1 rzeczywiście, Rosjanie tej pomocy nie odmawia
ją. W wystąpieniach podczas jubileuszu z powagą
i troską odnosili się do zgłaszanych problemów, nie
odmawiając rad ani obietnic pomocy. Nie tylko
pomogli zorganizować sesję naukową i posiedzenie
„okrągłego stołu” w czasie którego omawiano pro
blemy bibliotek narodowych, ale także przygotowali
projekt umowy o współpracy, który stał się pod
stawą i wzorem dla umów o współpracy podpisywa
nych na miejscu pomiędzy bibliotekami. W projekcie
tym mówi się o trzynastu zakresach proponowanej
współpracy, która ma obejmować m.in.: gromadze
nie zbiorów, wymianę publikacji i osób, centralne
katalogi, opracowanie i stosowanie norm biblio
graficznych, organizowanie konferencji i narad, jak
również tworzenie wspólnych programów bibliotecz
nych, rady dyrektorów bibliotek narodowych oraz
wspólnych systemów informacyjnych „w celu umac
niania jednolitej przestrzeni informacyjnej WNP”.
Trzeba dodać, że w deklarowaniu pomocy Ros
janie mają w Kazachstanie konkurentów. W Minis
terstwie Kultury i w innych urzędach Kazachstanu
codziennie goszczą liczne delegage tureckie, irańskie,
chińskie i z krajów Europy Zachodniej deklarujące
pomoc, nowe inigatywy i przedsięwzięcia. Brak
tylko Polaków. W Ałma-Acie oczekuje się otwarcie
ok. 70 ambasad, utworzenia nowych licznych joint
venture, napływu nowych technologii. Wiele umów
gospodarczych i kulturalnych już podpisano. Uczest
nicząca w obchodach jubileuszowych Altanay Sernikli, dyrektor Biblioteki Narodowej z Ankary, nie
tylko informowała o organizowany festiwalu kul
tury tureckiej w republikach Azji Środkowej, ale też
zaproponowała utworzenie międzynarodowa orga
nizacji bibliotek narodowych krajów Azji Środko
wej, deklarując gotowość przygotowania projektu
statutu i udzielenia daleko idącej pomocy.
Skutki tych wszystkich starań i zabiegów będą
widoczne prawdopodobnie w przyszłości, być może
— nie odle^ej.
Narazie Kazachowie cieszą się z odzyskanej swo
body, możności obchodzenia, od trzech lat, nau-
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ryżu — muzułmańskiego nowego roku, z pielęg
nowania starych zwyczajów, z możności porozumie
wania się własnym językiem i chyba z tego, że tyle
obcych nacji zabiega o ich względy mając na uwadze
wielkie bogactwa Kazachstanu.
Te wszystkie nastroje towarzyszyły uroczystoś
ciom jubileuszowym Biblioteki Narodowej w Ałma-Acie. Mieliśmy więc liczne adresy i przemówienia
w czasie głównej uroczystości, sesję naukową, spot
kania i rozmowy z pracownikami w czasie nauryzu
przy wtórze pieśni, muzyki oraz tańców, a także
modłów duchownego muzułmańskiego, który po

święcił przyprowadzonego do biblioteki barana. By
ły też wybory najładniejszej panny i mężatki w stroju
kazachskim, które później serwowały gościom ku
mys; były stoły zastawione koniną i baraniną, liczne
toasty i... głowa barana, z której co znamienitsi
goście otrzymywali w darze oczy, uszy i inne części,
aż ostała się jeno goła czaszka.
Było też sadzenie jodeł przed gmachem Biblioteki
Narodowej. Posadziłem i ja. Ta trzecia z prawej
strony od wejścia — to moja. Zarema obiecała ją
podlewać...
Jan nblosz

Przegląd piśmiennictwa
Zbigniew Żmigrodzki: Problemy bibliotekarskiej
etyki zawodowej. Katowice: Uniwersytet Śląski
1991, s. 98; nakład 300 + 30 egz. cena 10.000,—
Książka Z. Żmigrodzkiego pt.: „Problemy biblio
tekarskiej etyki zawodowej" jest próbą spojrzenia na
funkcję i etykę zawodową bibliotekarzy. Relleksja
etyczna nie stanowi dotąd wyraźnego, szerszego
nurtu w życiu i piśmiennictwie zawodowym. Re
prezentujące ją wypowiedzi pojawiają się przeważnie
sporadycznie i w dużych odstępach czasu.
Interesująca nas książka przedstawia ważniejsze
etapy rozwoju bibliotekarskiego myśli etycznej, sta
nowiącej integralną część obszaru problemowego
bibliotekarskich badań profesjologicznych, ukazując
przez to jej zakres i strukturę, aspekty oraz będące
przedmiotem analizy zjawiska. Autor podjął próbę
wskazania, w jaki sposób różnego rodzaju uwarun
kowania i przyczyny, tkwiące w ogólnym stanie
moralności osobistej i społecznej, w metodach za
rządzania bibliotekami i poziomie świadomości śro
dowiska zawodowego, wpływają na postawy i po
czucie moralne bibliotekarzy.
Zaproponowane przez autora ujęcie chronologicz
ne rozwoju bibliotekarskiej refleksji moralnej obej
muje pięć etapów:
— wstępny (poglądy bibliotekarzy od XVII do XIX w.
dotyczące roli i kwalifikacji bibliotekarzy^
— pierwszy (od sformułowania w bibliotekarstwie
amerykańskim pojęcia „przygotowania osobowe
go” bibliotekarza z wyznaczeniem jego zakresu
i wprowadzenia terminu „etyka bibliotekarza”
(1903—1909) do powołania Komisji ds. Kodeksu
Etycznego ALA (1928);
— drugi (od Kodeksu Etycznego (1929) i Pięciu
praw wiedzy o bibliotece Ranganathana (1931)
do ogłoszonego Kodeksu etyki dla bibliotekarzy
ALA (1938—1939);
— trzeci (od wystąpienia Lucy O. Lewton na zgro
madzeniu Stowarzyszenia Bibliotek Specjalnych
w Detroit (1955) i referatu P. Scherrera na
konferencji w Zurychu (1956) do projektu Kode
ksu etyki dla bibliotekarzy ALA (1968);
— czwarty (obejmujący rozwój dyskusji wśród bib
liotekarzy europejskich, począwszy od publikacji
w polskim piśmiennictwie fachowym (1971).
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Książka, licząca 98 stron, składa się z wprowadze
nia do problemu, ośmiu rozdziałów, zakończenia,
bibliografii (198 pozycji) polskiej i obcojęzycznej,
aneksów oraz streszczenia w języku angielskim i nie
mieckim.
Oto tytuły rozdziałów:
1. Etyka — podstawowe terminy i pojęcia
II. Ogólna moralność pracownicza (moralna kul
tura pracy)
III. Etyka zawodowa. Etyka różnych zawodów.
Kodeksy etyczne
IV. Bibliotekarska etyka zawodowa — jej geneza,
motywacje i uwarunkowania
V. Rozwój refleksji etycznej w bibliotekarstwie
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
VL Od Ranganathana do Schmidmaiera — dys
kusja etyczna w bibliotekarstwie światowym
VII. Etyka zawodowa w bibliotekarstwie polskim
VIIL Bibliotekarska etyka zawodowa jako czynnik
kształcenia bibliotekarzy i doskonalenia pracy
bibliotecznej.
Autor na kartach I, II i III rozdziału zawarł krótki
wykład pojęć z kręgu etyki ogólnej, moralności
pracowniczej i etyki zawodowej, wraz z przedstawie
niem obejmujących jej ustalenia normatywne doku
mentów — kodeksów etycznych (Hipokratesa, ad
wokatów, urzędników państwowych).
W rozdziale IV omówiono genezę, motywacje
i uwarunkowania bibliotekarskie etyki zawodowej
jako część teorii zawodu.
Rozdział V poświęcono zarysowaniu reprezenta
tywnej linii rozwoju refleksji etycznej bibliotekarstwa
— wymianie poglądów i postanowieniom biblio
tekarzy amerykańskich (G. Walton, Ch. K. Bolton, J.
A. Rathbon, L. B. Kirkman Penley, L. O. Lewton,
Ch. Georgi, M. L. Bundy, B. Katz i inni).
W rozdziale VI ukazano pozostające w bez
pośrednim związku z nurtem etycznym bądź jemu
pokrewne wystąpienia bibliotekarzy i bibliotektiż-'r.
nawców z innych, poza USA, krajów światą^Au^
rałia, Anglia, Finlandia, Kanada, Węgry, li NRD'
р»
i ZSRR).
И
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Rozdział VU przynosi charakterystykę udziału
w tej dyskusji bibliotekarstwa polskiego (J. Lelewel,
A. Łysakowski, J. Korpała, W. Goriszowski,
W. Piasecki, J. Burakowski, J. Roszko, M. Łydziński, J. Dunin, J. Zając, L. Michalski, A. Gawroński).
Rozdział VUl wraz z zakończeniem zawiera anali
zę problematyki etycznej zawodu biblioekarskiego
w świetle jej uwarurńcowań oraz propozycje ukierun
kowania dalszej dyskusji, jak i towarzys^cycb jej
działań bibliotekarzy oraz ich reprezentacji zawodo
wych.
W układzie treści recenzowanej pracy zrezygno
wano z ukazania wydarzeń w integralnym ujęciu
chronologicznym, dążąc do spójnego zaprezentowa
nia wyraźnej linii rozwojowej myśli etycznej biblio
tekarstwa amerykańskiego, a następnie pokrewnych
zjawisk w innych krajach oraz Polsce.
Jak stwierdza sam autor we wstępie „... ze względu
na ograniczoną objętość publikacji było możliwe
uzupełnienie jej treści obszerniejszymi cytatami oraz
pełnymi tekstami niektórych dokumentów, ko
deksów, reguł czy deklaracji etycznych” (s. 9).
Materiały Z. Żmigrodzkiego są bardzo przydatne
w opracowaniu kompleksowej charakterystyki za
wodowej (etycznej) dla potrzeb bieżących, jak rów

nież mogą służyć do stworzenia pewnego modelu
— profesjogramu — bibliotekarskiej etyki zawodo
wej. Dlatego też należy pracę Z. Żmigrodzkiego
potraktować jako pozycję rozpoczynającą cykl ba
dań nad tą grupą zawodową. Należy oczekiwać, że
kontynuacja tak rozpoczętych badan pozwoli opra
cować etyczny wzór osobowościowy bibliotekarza,
a może i w przyszłości bibliotekarza szkolnego.
Opracowanie takiego etycznego modelu osobo
wości pozwoliłoby także uzyskać materiały, które
pozwolą określić właściwe i pełne kryteria oceny
pracy zawodowej oraz przygotować teksty przydat
ności zawodowej dla bibliotekarzy rozpoczynających
pracę na tym stanowisku.
Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej walory tej
pracy, a w szczególności nowatorstwo teoretyczno-metodologiczne, aktualność, wyjście naprzeciw
zapotrzebowaniu społecznemu, także język i struk
turę pracy, uważam, że powinna ona się znaleźć
w każdej bibliotece, w tym i w bibliotece szkolnej
i uczelnianej. Realizacja tego zadania będzie trudna,
gdyż książka ma nakład tylko 300+30 egzemplarzy.
Może autor pokusiłby się o jej wydanie w wydaw
nictwie ogólnopolskim.
Piotr Kowolik

Próchnicka Maria: Informacja a umysł. Kraków:
Uniwersitas 1991, s. 195.
Według „Słownika terminologicznego informacji
naukowej” (Ossolineum 1979) informacja naukowa
w najogólniejszym rozumieniu to „dziedzina wiedzy
obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych
i praktycznych związanych z działalnością infor
macyjną”. Zwraca się również uwagę na powiązania
tej nauki z innymi dyscyplinami (Julian Gał
czyński: Informacja naukowa. Szczecin: WSP 1985,
s. 35—43), jak pedagogika, czy psychologia poprzez
zastosowanie „podejścia systemowego” lub „genezę
powstania informacji”. Jest to z pozoru oczywiste
zważywszy na fakt, że informacja funkcjonuje wśród
łudzi i dzięki nim a jej wynik jest uzależniony od
psychiki, ludzkich zdolności i predyspozycji ludz
kiego umysłu. Mimo tego można odczuć pewien
niedostatek systematycznych ujęć tego problemu
w informacji naukowej. Żagadnieiiia tego typu są
bliższe przedmiotowi psychologii niż informacji nau
kowej, należy jednak pamiętać, że informacja nauko
wa jest w stanie tworzenia.
Praca Marii Próchnickiej jest próbą określenia
czynników wpływających na zachowania informacyj
ne użytkowników informacji, które są rozumiane
dość szeroko i dotyczą nie tylko poszukiwania infor
macji, ale również rozwiązywania problemów, „po
trzeb informacyjnych”, ocen tzw. „idealnego źródła”
czy problemów związanych z wyszukiwaniem informadi. Elementy te są przyporządkowane tzw. typom
intelektu, który autorka utożsamia z umysłem.
W części analitycznej pracy, oprócz dość
szczegółowej analizy pojęcia problemu i potrzeby
informacyjnej, zostało zarysowanych kilka typologii
(James, Pawłów, Eyseneck, Paivio, Rotter, Pettigrev).
Skupiały się one na trzech procesach: odbioru da
nych, ich wartościowania i „kontroli poznawczej”.
Jednak poważnym mankamentem tych typologii.

zdaniem autorki, było to, że procesy te nie były
„wyraźnie rozdzielone i nie każdy typ był opisywany
z punktu widzenia wszystkich trzech procesów”
(s. 59). Dlatego skoncentrowano się na typologii
Junga, zdaniem autorki w sposób kompletny przed
stawiającej ludzki umysł, gdyż ujmuje ona jednocześ
nie, wyraźnie rozdzielone, dwa aspekty zachowań
ludzkich: odbiór danych i ich wartościowanie.
Przedstawione typy intelektu odwołują się do
„konkretnego” i „całościowego” ujmowania danych
oraz do „obiektywnego” i „subiektywnego” ich war
tościowania. Omówione są cztery typy intelektu:
I — „logik-analityk-empiryk” (konkretne ujmowanie
danych i obiektywne ich wartościowanie), U — „lo
gik—holista—teoretyk" (globalny odbiór danych
i obiektywny sposób ich wartościowania), III —
„doznaniowiec—analityk-^raktyk”
(konkretne
ujmowanie danych i subiektywne ich wartościowa
nie), IV — „doznaniowiec—kolista—mistyk” (glo
balne ujmowanie danych, subiektywny sposób ich
wartościowania).
Pewnym minusem części analitycznej pracy jest to,
że autorka nie odwołała się bezpośrednio do prac
C. G. Junga (jak wynika z bibliografii i przypisów)
lecz do jego interpretatorów (Jacobi, McCauley,
Mitroff, Kilmann). Nie umniejsza to jednak wartości
całości pracy zważywszy, że głównym celem nie była
analiza typologii Junga. Pojawiają się tutaj również
terminy nie zdefiniowane uprzednio i na ogół nie
występujące jak: „logika osobista”, „lo^ka pozaosobista” (s. 62, 63, 75) czy „formalna logiczność” (s. 73).
Teoria Junga jest podstawą do sformułowania
przez autorkę w części badawczej czterech hipotez
stwierdzających, że typ intelektu ma wpływ na:
1) stopień złożoności wybieranych zadań technicz
nych, 2) rodzaj i częstość powstawania potrzeb
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informacyjnych w kolejnych fazach procesu myśle
nia, 3) rodzaj i stopień trudności odczuwanych przez
użytkowników informacji czasie korzystania z sys
temów informatycznych, 4) preferencję w ocenie cech
źródła.
Badania empiryczne przeprowadzono na grupie
wynalazców i racjonalizatorów zatrudnionych
w przemyśle, w branży chemicznej, mechanicznej
i elektronicznej. Autorka nie uzasadniła jednak swe
go wyboru. Choć wydaje się, że grupa ta jest
reprezentatywna ze względu na pewne elementy
zachowań informacyjnych, lecz nie na wszystkie.
Na wstępie przeprowadzono ogólną diagnozę po
ziomu twórczości technicznej i potrzeb iitTormacyjnych w w/w grupach, bez odwoływania się o typów
intelektu. Czynnikiem różnicującym badaną zbioro
wość była dziedzina techniki. Badano: poziom twór
czości technicznej, złożoność rozwiązywanych pro
blemów, wiek, staż pracy, stopień swobody w wybo
rze źródła. Częstotliwość korzystania z różnych źró
deł, problemy i trudności w korzystaniu z informacji
(...). Badania dotyczyły wszystkich trzech grup i każ
dej z osobna.
W dalszej części przystąpiono do weryfikacji w/w
hipotez badawczych w dwóch etapach, w których
scharakteryzowano relacje między empirycznymi od

powiednikami typów intelektu — „skupieniami”:
w części pierwszej — regułami heurystycznymi wy
korzystywanymi w procesie myślenia”, w części dru
giej — korzystaniem z różnych źródeł informacji
i związanymi z tym trudnościami.
Pewnej uwagi wymagają tzw. „empiryczne od
powiedniki typów intelektu” — nie są one tożsame
z typami intelektu przedstawionymi w części anali
tycznej pracy. Do ich wyodrębnienia posłużono się
procedurą statystyczną, zwaną analizą skupień.
Na koniec nasuwają się relłeksje natury praktycz
nej — czy zależności przedstawione przez Marię
Próchnicką można by wykorzystać w procesie przy
swajania informacji, organizacji systemów informa
cyjnych, w dydaktyce. Jest to problem niewątpliwie
ważny choć może stanowić przedmiot odrębnej pra
cy. Sama książka zasługuje na uwagę, wnosi bowiem
nowe elementy do sposobu ujmowania przedmiotu
informacji naukowej, która jako nauka jest ciągle „in
status nascendi”. Z tego też powodu lektura tej
książki mogłaby być pomocna dla studiujących in
formację naukową, choć w takim przypadku pew
nym ułatwieniem byłoby dołączenie skorowidza ter
minów i nazwisk występujących w pracy.
IWcsfaw Gliński

SYGNAŁY O NOWYCH PUBLIKACJACH

Maria Kocójowa: Krakowski świat książki doby
autonomii galicyjskiej (kształtowanie nowego modelu
w latach 1867—1882). Kraków: UJ, 1990 s. 319.
Temat „Kultura książki w Krakowie doby auto
nomii galicyjskiej” prowadzony w latach 1989—1990
przez Marię Kocójową w ramach Centralnego Pro
gramu Badań Podstawowych ,,Polska kultura naro
dowa, jej tendencje rozwojowe i percepcja” zaowoco
wał dwiema książkami. Pierwsza z nich to praca
habilitacyjna Marii Kocójowej „Krakowski świat
książki...”.
Autorka — historyk książki specjalizujący się
zwłaszcza w badaniach nad dziejami książki polskiej
w okresie zaborów, przyjęła do swych rozważań lata
1867—1882 jako te, w któp-ch począł funkcjonować
nowy model świata książki inspirowany potrzebami
życia narodowego. Na tle rozwoju Krakowa autorka
ukazała udział jego mieszkańców w kształtowaniu
świata książki zarówno od strony tych, którzy zaj
mowali się książką w celach zarobkowych jak i od
biorców treści w nich zawartych.

W bardzo interesujący i szczegółowy sposób omó
wiła rozwój kilkudziesięciu instytucji książki w Kra
kowie. Opisała te instytucje w układzie topograficz
nym. Rozdział kończący rozprawę podsumował
udział, wpływ i znaczenie krakowskiego świata
książki dla życia narodowego. Piśmiennictwo na
w/w temat jest znikome. Autorka musiała przep
rowadzić niezwykle pracochłonne poszukiwania
w materiałach źródłowych w wielu krakowkich in
stytucjach związanych ze sprawami książki. Praca
zaopatrzona jest w bardzo bogaty aparat pomocni
czy: przypisy, objaśnienia, zestawienia tabelaryczne,
indeks nazwisk, plany usytuowania ważniejszych
instytucji książki, spis tytułów czasopism ukazują
cych się w Krakowie w omawianym okresie, stresz
czenie w języku angielskim. Każdy z rozdziałów
poprzedzony jest mottem. Recenzentami pracy byli
Radosław Cybulski i Krzysztof Migoń.

Kultura książki w Krakowie doby autonomii
galicyjskiej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kocójowej.
Wrocław: „Wiedza o Kulturze", 1991 s. 186.
Publikacja ta jest pracą zbiorową, autorami jest
ośmiu specjalistów historii książki Krakowa przeło
mu XIX i XX w. Wszyscy są związani z Katedrą
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Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytu
tu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
(jej absolwenci bądź wykładowcy).

Podjęte przez autorów tematy są bardzo różno
rodne. Poczynając od opisu mentalności i postaw
zarówno twórców książki jak i jej czytelników,
którą zajęli się: Wiesław Bieńkowski w „Wydawnic
twa obchodu dwóchsetłecia odsieczy wiedeńskiej
w 1883 r. i ich rejestracja bibliograficzna”, Maria
Kocójowa w „Wystawiennictwo krakowskiej książki
a przemiany mentalności Polaków w okresie auto
nomii galicyjskiej”, Ewa Skorupa w „Książka jako
źródło siły moralnej narodu (ocena książek his
torycznych i literackich w czasopiśmie satyrycznym
„Diabeł” w latach 1869—1890)”; przez wpływ feminizaęji w artykule Urszuli Perkowskiej w „Studentki
Uniwersytetu Jagiellońskiego z zaboru rosyjskiego
w latach 1894—1914 i ich rola w upowszechnianiu
piśmiennictwa polskiego i treści narodowych” i za
gadnienia ówczesnej organizacji informacji w pracy
w pracy Grażyny Maj „Znaczenie Kalendarza Kra
kowskiego Józefa Czecha dla umocnienia więzi naro
dowej”; do badań nad wytwarzaniem i obiegiem
polskiej książki naukowej i jej roli w rozwoju życia
narodowego także poza Krakowem. Tym tematem

zajęli się: Krystyna Stachowska w „Akademia Umie
jętności w Krakowie w służbie polskiej książki nau
kowej w latach 1873—1918”, Anna Gruca w „Wy
dawnictwa poznańskie w asortymencie księgami
Spółki Wydawniczej Polskiej w Krakowie (1890—
—1916)”, Julian Dybiec w „Rola Biblioteki Jagiel
lońskiej w rozwoju nauczycielskiego ruchu nauko
wego w Galicji w latach 1867—1914”. Zaprezen
towanie tak bogatej skali tematów było możliwe
dzięki wykorzystaniu przez autorów różnorodnych
źródeł i metod przydatnych dla badań bibliologicznych.
Książka posiada bibliofilski kształt zewnętrzny,
jest wyposażona w bogaty aparat pomocniczy (przy
pisy, indeks nazwisk, streszczenia w języku rosyj
skim). Tekst ilustrują interesujące fotografie. Każda
z poprawek tozprzedzona jest mottem, artykuł wstęp
ny fragmentem „Wyzwolenia” S. Wyspiańskiego:
„Ktokolwiek żyjesz w polskiej ziemi
i smucisz się, i czoło kryjesz,
z rękami w krzyż załamanymi
biadasz — przybywaj tu — odżyjesz".

Fabiani-Madeyska Irena: Fundator Biblioteki
Gdańskiej 1596 Jan Bernard Bonifacio markiz Orii.
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
1991 s. 60.
Ta niewielka książeczka poświęcona jest życiu
bibliofila, humanisty, banity — Jana Bernarda Boni
facio markiza Orii. Urodzony w Neapolu, wychowa
ny w atmosferze książki i sztuki pisarskiej. Przeby
wał w otoczeniu ludzi wykształconych, erudytów,
ludzi humanizmu. Rozczytywał się w pismach Eraz
ma z Rotterdamu. J. B. Bonifacio żył w XVI w.
w pierwszym stuleciu gwałtownego rozwoju pro
dukcji drukarskiej. Wspomagał wielu autorów, tłu
maczy, wydawców, drukarzy. Na książki przeznaczył
cały swój niemały majątek. W poszukiwaniu ksiąg
przemierzał kilkakrotnie całą Europę od Londynu
po Konstantynopol. Przez otoczenie uważany za
dziwaka z zaburzeniami psychicznymi oddawał się
bez reszty umiłowanym księgom. Szukał wśród nich
spokoju i ciszy. Uznany za heretyka, szerzącego
zgorszenie religijne musiał opuścić ojczyznę. Zwrócił
się w stronę tolerancyjnej Polski.

Pod koniec życia J. B. Bonifacio zamieszkał
w Gdańsku. Ocalone z zatopionego statku szczątki
swej biblioteki ofiarował miastu „w celu ufundowania
specjalnej biblioteki i na wieczną pamiątkę jego imie
nia”. Uroczysta inauguracja fundacji markiza Orii pod
nazwą Bibliotheca Senatus Gedanensis odbyła się
w 1596 r. Wraz z powstaniem Biblioteki zapocząt
kowano „Spis książek”. Był to katalog — inwentarz
księgozbioru fundacyjnego do którego dopisywano
kolejne nabytki. Z czasem książnica ta rozrosła się,
włączono do niej wiele bezcennych księgozbiorów
bogatych bibliofilów gdańskich. Od stycznia 1955 r.
objęła Bibliotekę swym mecenatem PAN.
Okładkę ksi^ki zdobi wizerunek Jana Bernarda
Bonifacio markiza Orii, kartę przedtytułową ekslibris
z herbem Gdańska w renesansowym kartuszu, pod
trzymywanym przez dwa lwy, u dołu — tabliczka
z napisem „Ex Bibliotheca Senatus Gedanensis".

Książka w życiu pomaga: aforyzmy, myśli, sentencje
i przysłowia wybrał i ułożył Kiejstut Roman Szymański.
Warszawa: Wydaw. Spółdzielcze, 1989 s. 195.
w publikacji tej К R. Szymański zebrał w trzech
rozdziałach myśli, przysłowia, aforyzmy, sentencje:
o literaturze, pisaniu i pisarzach, poezji i poetach;
o książkach, czytaniu, czytelnikach i bibliotekach;
o mądrości i wiedzy — książkowej i życiowej;
wypowiedziane bądź spisane przez wybitnych ludzi
różnych profesji, różnych narodowości i żyjących
w różnych czasach. Znalazły się również przysłowia
i sentencje ludowe różnych narodów świata.

Książkę poprzedza wstęp autorstwa Bogumiły
Kosmanowej mówiący o znaczeniu i miejscu książki
w życiu człowieka na przestrzeni wieków. Zamiast
aneksu zamieszczono myśli o aforyzmach, powie
dzonkach, sentencjach i przysłowiach typu:
„Wiele jest znakomitych złotych myśli. Problem
pole^ jedynie na tym, by je stosować”. (Blaise Pascal)
Ksi^kę zamykają noty biograficzne autorów aforyz
mów i sentencji.
Ewa Mahrhurg
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PYŁKI
Przedśmiertne
pożegnanie bibliofila
Autorem tej przepojonej smutkiem elegii na prześmiertne rozstanie się z księgozbiorem był Stefan
Jaworski (1658—1722), biskup-metropolita riazański, kaznodzieja i poeta. Znakomity rusycysta Ry
szard Łużny poświęcił mu szkic biograficzny „Stefan
Jaworski — poeta nieznany” („Slavia Orientalis”
1967 nr 4).
Związany pochodzeniem (urodził się w Jaworowie
na Wołyniu) i wykształceniem (studiował w kole
giach jezuickich we Lwowie, Lublinie i Poznaniu
oraz w Akademii Wileńskiej) z Polską, gromadził
bibliotekę, w której 73% stanowiły dzieła łacińskie
i 12% polskie: biblie, pisma Ojców Kościoła, litera
tura dewocyjna, hagiograficzna i kaznodziejska. Za
chowały się w bibliotece Jaworskiego „Liryki” Sarbiewskiego, „Wojna domowa” Twardowskiego,
„Mówca polski” Pisarskiego, dzieła Skargi, Młodzia
nowskiego, Birkowskiego.
Na rok przed śmiercią Jaworski zapisał cały swój
księgozbiór klasztorowi Błahowieszczeńskiemu, zwa
nemu Nazaret, w Nieżynie w guberni czernichow
skiej. Do rejestru ksiąg przeznaczonych do wysyłki
biskup-poeta dołączył utrzymaną w formie dystychu
łacińską elegię „antę mortem suam super libros
bibliothecae suae”. Elegia opublikowana została
w zbiorze pism Teofana Prokopowicza „Miscellanea
sacra” (Wrocław 1744). Za podobiznę pierwodruku
dziękuję dr. Stefanowi Kubowowi, za pomoc w tłu
maczeniu wdzięczny jestem p. dr Joannie Maciasz
czyk. Bibliotece Jaworskiego poświęcił osobne stu
dium S. 1. Maslow „Biblioteka Stefana Jaworskiego”
(Kijów 1914), zaś jego łacińską elegię ogłosił po
łacinie i w przekładzie na rosyjski A. W. Pietrow
C,Russkij Bibliofil” 1914 nr 5).
Wolny przekład elegii Jaworskiego oddaje moż
liwie wiernie sens wiersza, nie uwzględnia jednak ani
rytmiki ani charakterystycznej formy wersylikacyjnej. Elegia jest świadectwem żarliwej miłości do
ksiąg i poddania się woli Najwyższego.
Odejdźcie, noszone często mymi rękoma książki,
odejdźcie moje blaski i rozkosze, moje ozdoby,
przejdźcie szczęśliwe karmić inne rozumy i nektar
wasz nieście innym. Niestety, odwrócone od was
moje oko nie zdoła już więcej sycić mego rozumu.
Byłyście dla mnie rozkoszą, miodem i nektarem;
z wami, książki, żyć było słodko. Bogactwem dla
mnie byłyście, sławą, rajem, miłością, czarem, przez
was zwabiona miłość wielkich panów. Ale teraz losy
nie pozwalają (o, bezmierna żałości) spędzać z wami
przyjemnych i bezchmurnych dni. Teraz oczy moje
zamykają się w wiecznej nocy. Nie będę was niepo
koić swoimi dłońmi. Inna, wieczna księga widnieje
przed mymi oczami, którą Przedwieczny zamierza
dla mnie otworzyć. Każdy rozpozna w tej księdze
swe słowa i uczynki, każdy otrzyma nagrodę wedle
swoich zasług. O, straszna księgo, która stanąwszy
przed Sądem Ostatecznym obnażysz każdy grzech.
1 gdy mój umysł kieruje się ku tej księdze, drżenie
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ogarnie me członki a serce przebija strzała. O, Boże,
o Ojcze, Bezmiarze wszelkiej łaski. Źródło pobożno
ści, szczęście dobroci. Rządco morza i ziemi i najwyż
szego Olimpu. Ty, który uzdę nakładasz wzburzo
nym falom i mądrze rządzisz gwiaździstymi kręgami
bieguna. Ciebie proszę, ja, niezgodny robak i lichota,
wejrzyj i w księgi życia wpisz me imię dla krwi
Chrystusa, który moim jest życiem i ratunkiem
moim. Wy zaś, skrypty i księgi moje, żegnajcie.
Żegnaj biblioteko z mego trudu zrodzona, żegnajcie
wszyscy mieszkańcy ziemi, bracia i siostry. Zegnaj
i ty, droga rodzicielko, ziemio gościnna. Przyjmij,
proszę, członki moje w matczyne swe objęcia, jako że
duszę niebiosom oddajemy, kości — tobie.

Mały miłośnik ksiąg
Mary Ann Lamb (1765—1847) w moralizatorskiej
książce dla młodzieży „Mrs. Leicester school” za
mieściła wiersz o młodocianym czytelniku, tęsknią
cym do ksiąg. Przytaczam ten wiersz w przekładzie
Izabeli Moszczeńskiej (John Lubbock; Powaby ży
cia. Warszawa 1893 s. 48);
Widziałem chłopca — płonące miał lice —
Po książkę w kramiku sięga.
Czyta, pochłonąć pragnie jej stronice.
— Nie dla cię, panie, ta księga! —
Zabrzmi kramarza przestroga krzykliwa.
Książek tu czytać nie może.
Kto ich ode mnie nigdy nie nabywa.
Chłopczyna odszedł w pokorze.
W uszach mu ryczy glos starego sknery.
Ach! czemuż poznał litery!

Aforyzm
Skoro życie jest tak bardzo krótkie, a spokojne
godziny tak w nim nieliczne, nie powinniśmy żadnej
z nich zmarnować na czytanie bezwartościowych
książek. W cywilizowanym kraju wartościowe
książki powinny być dostępne każdemu, w wybornej
szacie drukarskiej i za sprawiedliwą cenę, a nie za
cenę mamą, lecz za to w szacie marnej, pospolitej
i fizycznie krzywdzącej z powodu drobnych czcio
nek. Wszak nikt z nas nie potrzebuje wiele książek, te
które są nam potrzebne, niechże mają wyraźny druk,
najlepszy papier i trwałą oprawę.
John Ruskin (1819—1900)

Polacy w British
Museum
Opowiada Jan Nepomucen Janowski (1803—
—1888) w „Notatkach autobiograficznych” (Wro
cław 1950 s. 597—598), jak to podczas pobytu

w Londynie zwiedzał British Museum w towarzy
stwie Leona Leopolda Sawaszkiewicza (1806—1870),
członka Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.
Krystyn Lach Szyrma (1791—1866), autor książki
.Anglia i Szkocja. Przypomnienie z podróży roku
1820—1824 odbytej” (Warszawa 1828—1829), mó^
sam przekazać swą książkę do zbiorów British Mu
seum, bo po upadku powstania listopadowego zna
lazł się w Anglii, gdzie mieszkał do końca życia:
Członek Tow. Demokratycznego, L. L. Sawasz
kiewicz, chciał mi zrobić więcej znajomości między
Anglikami i w tym celu proponował mi pójść z sobą
do British Museum, gdzie miał znajomych urzęd
ników i niektórych ludzi nauki, przesiadujących tam
co dzień całymi godzinami (...) Byłem więc z nim parę
czy kilka razy w tym sławnym naukowym zakładzie.
Za każdym razem obejrzeliśmy parę starych książek,
i to była cała korzyść przynajmniej dla mnie, obok
zaspokojenia mojej ciekawości co do wewnętrznej
budowy tego obszarnego gmachu. Jednej rzeczy,
która mnie w British Museum uderzyła, nie mogę tu
przemilczeć. Na jednej z szaf zawierających dzieła
z pięknej literatury, zawieszona była tablica, a na niej
napis „K. L. Szyrma”. Czy autor, acz niezłej książki

.Anglia i Szkocja”, wydanej w Warszawie przed czy
po r. 1830, ma tam zawsze być jedynym przed
stawicielem literatury polskiej.

Biblioteka pustelnika
Józef Weyssenhoff w artykule „Inflanty polskie”
(„Wiadomości Literackie" 1932 nr 8) opowiadał
o swoim krewnym Michale Weyssenhoflie, marszał
ku rzeżyckim, właścicielu Andzelmujży, który za
prowadził go do „apteczki”, czyli dużej spiżarni
z zapasami napitków, którą nazwał „biblioteką pus
telnika”. Zapamiętałem tam kilka flaszek z dobrze
rżniętymi herbami królewskimi Stanisława Augusta
i z napisami u dołu: Michaelis Weyssenhoff Succam.
S.R.M. Śliczne te flaszki należały niegdyś oczywiście
do mojego pradziada Michała, podkomorzego, nie
zaś do pradziada obecnego Michała, który pochodził
od brata podkomorzego, Jana, sędziego ziemskiego
inflanckiego.
Andrzej Kempa
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MAK dla bibliotek
Do podstawowych zadań wykonywanych
każdego dnia przez służbę biblioteczną należy
zaliczyć: gromadzenie i opracowanie zbiorów
bibliotecznych, utrzymywanie (prowadzenie)
katalogów bibliotecznych (czyli informacji
o zbiorach biblioteki), generowanie informacji
ukierunkowanej na podstawie katalogów oraz
kartotek bibliotecznych i wreszcie — ewiden
cja udostępniania dokumentów bibliotecznych
(książki, czasopisma itd.). Zastosowanie sys
temów zautomatyzowanych do realizacji tych
zadań jest nieuchronne i wydaje się dość blis
kie. Nie ma sensu rozważanie opłacalności
stosowania automatyzacji w zależności od
wielkości biblioteki Współczesna informatyka
dostarcza takich narzędzi, które można dopa
sować do każdego systemu bibliotecznego, do
biblioteki dowolnej wielkości. Automatyzacja
czynności bibliotecznych na początku wymaga
pewnych nakładów finansowych, ale na pewno
się one opłacą. Zautomatyzowany system bib
lioteczny zapewne nie zastąpi bibliotekarza, ale
w znacznym stopniu ułatwi mu pracę i umoż
liwi wykonywanie takich zadań, których wy
konanie nie byłoby możliwe w systemie trady
cyjnym.
W celu wdrożenia w bibliotece systemu zau
tomatyzowanego potrzebne są; odpowiedni

sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie
(pakiet programów). Podstawowym elementem
wyposażenia technicznego jest komputer,
o właściwej mocy obliczeniowej dla potrzeb
danej biblioteki oraz architektury systemu
komputerowego. Taki komputer może praco
wać jako:
— autonomiczna, samodzielna jednostka
przetwarzania (w małej bibliotece publicznej
lub zakładowej, bibliotece podręcznej^,
— jednostka większej mocy, obsługująca
sieć terminali (stacji użytkownika);
— element zarządzania siecią komputerową
(np. system Novell).
Sieci mikrokomputerów osobistych klasy
IBM PC stają się obecnie coraz bardziej popu
larne, a jedną z ich głównych zalet jest moż
liwość rozbudowy poprzez przyłączenie kolej
nych jednostek w zależności od rosnących
potrzeb systemu (większa baza danych, więk
sza liczba użytkowników itd.).
Sprzęt to dopiero połowa drogi Do obsługi
księgozbioru niezbędne jest profesjonalne
oprogramowanie. W połowie 1991 roku ujrzał
światło dzienne program zwany fachowo sys
temem obsługi tekstowej baz danych MAK.
Został on napisany przez informatyków Bib
lioteki Narodowej w Warszawie, gdzie jest
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obecnie wdrażany na szeroką skalę i ciągle
udoskonalany.
Program może początkowo sprawiać wraże
nie skomplikowanego, ale krótki trening z oso
bą obeznaną z zagadnieniem pozwoli w nie
długim czasie opanować go na tyle, aby można
było używać go samodzielnie, czy wręcz „mo
dyfikować” do swoich potrzeb. System wypo
sażony jest w swego rodzaju „nauczyciela”
i „ściągawkę” dostępną w każdym momencie
pracy, która informuje, jakim zestawem narzę
dzi i poleceń dysponujemy w danej chwili. Jest
to tak zwana opcja HELP.
Na czym polega wdrożenie systemu MAK
w takim systemie informacyjnym, jakim jest
biblioteka?
Krok pierwszy to podjęcie decyzji: co będzie
automatyzowane i w jakiej kolejności?
Następnym krokiem jest wybór sprzętu oraz
dokonanie jego zakupu. Gdy nabywca decyduje
się na sieć komputerów klasy IBM PC, to zakup
sprzętu należy rozłożyć na etapy, dostosowując
kolejne zakupy do kolejno automatyzowanych
zadań w bibliotece. Jednocześnie należy dokonać
zakupu oprogramowania MAK
Trzecim krokiem w tym procesie jest wykona
nie projektu struktury bazy danych (lub baz
danych).
Zakłada się w tym przypadku, że biblioteka
rzowi przynajmniej w zarysie znany jest format
opisu danych bibliotecznych MARC, czyli ina
czej, sposób przedstawienia opisu bibliograficz
nego dokumentów przystosowany do przetwa
rzania w systemach zautomatyzowanych.
Polską mutacją formatu MARC jest stoso
wany w Bibliotece Narodowej format
MARC-BN, przy użyciu którego Biblioteka
Narodowa aktualnie udostępnia bieżącą bib
liografię narodową wydawnictw zwartych
(komputerowa „kopia” zawartości „Przewo
dnika Bibliograficznego”).
Bibliotekarze automatyzujący bibliotekę po
winni określić, który stopień szczegółowości
opisu bibliograficznego będą stosować w swo
im systemie oraz jakie dane lokalne należy
uwzględnić dodatkowo w opisie, tak aby sys
tem spełniał lokalne potrzeby (sygnatura, kla
syfikacja itp.). Następnie należy zdecydować,
według których elementów opisu użytkownik
bibliotecznej bazy danych będzie najczęściej
wyszukiwał informacje (np. autor, elementy
tytułu, klasyfikacja, wydawca itd.). Te wyróż
nione elementy opisu dokumentu bibliotecz
nego „wskazane” systemowi, posłużą do wyge
nerowania tzw. list inwersyjnych, czyli indek
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sów bazy danych. Umożliwiają one bezpośre
dni i bardzo szybki dostęp do szukanych
opisów dokumentów w bazie danych. Taki
proces wyszukiwania jest niemal niezauważal
ny w czasie przez użytkownika.
Oczywiście system MAK posiada także
możliwość wyszukiwania sekwencyjnego (wg.
dowolnych elementów opisu), ale taki proces
wyszukiwania jest już w czasie zauważalny
i w praktyce rzadko stosowany.
Tak zaprojektowany opis dokumentów bib
liotecznych, przedstawiony w formacie MARC
(czyli w postaci tablicy pól i podpól), stanowi
dla systemu projekt dokumentu bazy danych,
a wraz z propozycją list inwersyjnych — pro
jekt struktury bazy danych systemu bibliotecz
nego. Teoretycznie każda biblioteka dysponu
jąca systemem MAK może mieć inną strukturę
bazy danych. W praktyce, na szczęście, dowol
ność ta jest ograniczona normami opisu biblio
graficznego dokumentów.
Po wykonaniu wymienionych powyżej kro
ków, należy zainstalować system MAK, zainic
jować w nim zaprojektowaną strukturę bazy
danych (służy do tego program pakietu o nazwie
INI), a następnie rozpocząć ładowanie bazy
danych. Ładowanie bazy danych może się od
bywać poprzez wprowadzanie do systemu kolejnycli opisów bibliograficznych, za pomocą kla
wiatury komputera lub poprzez tzw. import
danych utrzymywanych w innym systemie. Po
zycje z jednej bazy można eksportować do innej.
Innymi słowy część katalogu można dołączyć do
innego z pominięciem operacji ponownego wpi
sywania. MAK „potrafi” wprowadzić do swojej
bazy dane z systemu ISIS, dBASE oraz wielu
innych edytorów danych.
Baza danych od samego początku jej po
wstania (nawet najmniejsza), może być obiek
tem przeszukiwania. Gdy pracujemy w sieci, to
jeden upoważniony użytkownik systemu może
wprowadzać dane do bazy danych i je ak
tualizować podczas gdy inni, z pozostałych
stanowisk pracy, mogą tylko wyszukiwać dane
w bazie.
Wyszukiwanie danych w systemie MAK jest
wyjątkowo przyjemne i bardzo efektywne,
a w szczególności wyszukiwanie za pośrednict
wem indeksów bazy danych. Wskazując za
pomocą narzędzi systemu wybraną wartość
w odpowiednim indeksie bazy, błyskawicznie
otrzymujemy na ekranie komunikat o liczbie
odnalezionych opisów dokumentów związa
nych z wybraną dziedziną, autorem, wydaw
nictwem itd. lub kilkoma wartościami z róż-

nych indeksów. Następnie znalezione doku
menty możemy obejrzeć na ekranie lub wy
drukować na drukarce. Wydruk może być
uporządkowany wg wskazanego przez użyt
kownika klucza.
MAK umożliwia rozbudowę bazy do dowol
nych rozmiarów. Ograniczenia wynikają tutaj
jedynie z pojemności nośnika pamięciowego
w postaci twardego dysku. Pozycje wcześniej
wpisane możemy w każdej chwili zmodyfiko
wać lub usunąć.
Dokument bazy danych często może być
bardzo obszerny. Nie każdemu użytkownikowi
jest potrzebna jego cała zawartość. W przypad
ku gdy dokumentem jest opis bibliograficzny
dokumentu w III stopniu szczegółowości (któ
ry jest niezbędny dla specjalisty bibliografa), to
przeciętnemu użytkownikowi wystarczy II
a nawet I stopień szczegółowości. MAK umoż
liwia wyszukiwanie wg każdego elementu opi
su pełnego (np. III stopień szczegółowości), ale
prezentację tylko jego podzbiorów np. wg II
lub I stopnia szczegółowości, a nawet pod
zbioru zdefiniowanego przez użytkownika. Te
mu celowi służy tzw. system masek. Maskowa
nie dokumentów bazy danych to możliwość
prezentacji ich fragmentów wg życzenia użyt
kownika.
Dokumenty bazy danych, które są często
przeglądane lub modyfikowane, można zazna
czyć. Oznacza to, że w bazie część pozycji jest
jakby uprzywilejowana w tym sensie, że dostęp
do nich jest znacznie szybszy. Ma to niebaga
telne znaczenie przy dużych zbiorach, gdzie
czas wyszukiwania ulega wydłużeniu.
Osoba korzystająca z katalogu komputero
wego nie musi posiadać ścisłej informacji o in
teresującej książce. MAK umożliwia odszuka
nie pozycji nawet przy śladowej wiedzy na jej
temat. Przykładowo, jeżeli użytkownik syste
mu pamięta jedynie jedno słowo tytułu, to
w trybie wyszukiwania może zdefiniować od
powiednie kryterium, które pozwoli mu zna
leźć wszystkie pozycje mające w tytule dane
słowo.
MAK umożliwia zdefiniowanie standardo
wych makropoleceń, tzw. czynności, które
użytkownik często powtarza. Instrukcję taką
uruchamia się jednym przyciśnięciem klawisza
bez każdorazowego jej definiowania.
W systemie obsługi takiej bazy tekstowej,
jaką jest katalog biblioteczny należy odróżnić

funkcje administratora bazy (tzn. człowieka,
który ustala strukturę bazy, zakładanie indek
sów, kopiuje czy odtwarza po awarii) od prze
ciętnego użytkownika. Administratorem powi
nien być oczywiście bibliotekarz, który pełni
całkowitą opiekę na zbiorem, natomiast użyt
kownikiem może być zarówno osoba obsługu
jąca bibliotekę, jak również, przy nowoczes
nym i profesjonalnym podjęciu problemu, zwy
kły czytelnik.
Modelowe rozwiązanie polega na jednozna
cznym korzystaniu z katalogu przez pracow
ników placówki bibliotecznej oraz przez czytel
ników. Takie rozwiązanie jest możliwe przy
użyciu komputera, zwanego „file serverem”.
Jest on połączony ze stacjami roboczymi (ter
minalami), które korzystają z jego zasobów.
Do tych ostatnich mają dostęp czytelnicy,
którzy mogą jedynie biernie wyszukiwać in
teresujące informacje, analogicznie do korzys
tania z katalogu tradycyjnego. Natomiast bib
liotekarz (jako administrator) ma pełny dostęp
do opisu zasobu bibliotecznego. Na bieżąco
uzupełnia go nowymi opisami dokumentów,
usuwa informacje o wycofanych czy zagubio
nych dokumentach, może też rozszerzyć zakres
informacji dostępnych dla czytelnika.
W Bibliotece Narodowej trwają obecnie pra
ce nad wdrożeniem MAK do takiego trybu
pracy.
Drugi prowadzony kierunek prac nad roz
wojem systemu MAK polega na przystosowa
niu oprogramowania do obsługi ewidencji wy
pożyczeń. Kolejne wersje MAK będą miały
także te możliwości.
Licencjonowani użytkownicy są uprawnieni
do zakupu nowej wersji na bardzo korzystnych
warunkach. Na podstawie umowy podpisanej
z Biblioteką Narodową w dn. 28 listopada
1991 roku LUMENA, s-ka z o.o. jest dys
trybutorem systemu obsługi tekstowych baz
danych MAK.
Na życzenie klienta LUMENA udostęp
nia wersję demonstracyjną programu bez
płatnie.
LUMENA, s-ka z o.o.
ul. Reja 6, 02-053 Warszawa
tel. (0-22) 258011, 258012
fax (0-22) 257554
tlx 816346 lumen pl

Autorzy „Bibliotekarza” proszeni są o przekazanie do Biura ZG SBP
następujących informacji dla celów podatkowych i redakcyjnych.
1. Imię, nazwisko (oraz stopień lub tytuł naukowy — do umieszczenia
w notce o autorze).................................................................................
2. Data urodzenia
.....................................................................................
3. Miejsce urodzenia i województwo.........................................................
4. Imię ojca i matki
.................................................................................
5. Adres domowy
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6. Dzielnica
...............................................................................................
7. Miejsce pracy i pełniona funkcja (do notki o autorze)...................

8. Pesel
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APEL O POMOC
dla chorej koleżanki
Zarząd Okręgu SBP w Koninie zwraca się z gorą
cym apelem do wszystkich bibliotekarzy i zarządów
okręgów w Polsce o pomoc finansową dla dotkniętej
nagłą chorobą koleżanki — bibliotekarki Alicji Ja
worskiej — 29-letniej matki dwóch chłopców. Uzys
kane środki pozwolą na bieżącą dializę nerek i na
przeprowadzenie kosztownej operacji przeszczepu.
Podajemy konto: Nr konta w WBK, oddział Konin
— Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
353005-2831-139-32 (na dializę nerki Alicji Jaworskiej)

SPIS TREŚCI

Od redaktora

CONTENTS

..................................................................................................................................................

1

Jacek WOJCIECHOWSKI: Tabakiera i nos ....................................................................................
Bolesław HOWORKA: Bibliotekarze i biblioteki uczelniane a nowelizacja Ustawy o szkolnictwie
wyższym .....................................................................................................................................................
Anna ŁOZOWSKA: CD-ROM — nowe możliwości korzystania z informacji ........................
Ałła KOMSKAJA: Wiedza o regionie w bibliotekach Ukrainy ..................................................
Barbara SZYMAŃSKA: Wspomnienie o Jadwidze Siniarskiej-Czaplickiej .................................

2
4
7
9
12

Trzy pytania-. W sprawie bibliotek publicznych w Katowickiem i pracy Sekgi Bibliotek Publicznych
ZG SBP. Odpowiada Andrzej SROGA, dyrektor WBP w Katowicach i przewodniczący Sekcji
Bibliotek Publicznych ..............................................................................................................................

13

Zautomatyzowane systemy biblioteczne ....................................................................................................
Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ, Marek NAHOTKO: Geac Advance ...................................

16
16

Z kraju ..............................................................................................................................................................
Udany rok w życiu gdańskiego Okręgu SBP (Marian SKOMRO) ............................................
Dorobek pokoleń (Halina GIŻYŃSKA-BURAKOWSKA) ...........................................................
Narada poświęcona komputeryzacji bibliotek MEN (Dariusz KUŹMIŃSKI) ..........................
Spotkanie ministra kultury i sztuki z przedstawicielami środowisk bibliotecznych (Lucjan
BILIŃSKI)
..............................................................................................................................................

20
20
21
23

Z zagranicy
..............................................................................................................................................
Posadziłem jodłęw Ałma-Acie (Jan WOLOSZ) ................................................................................

27
27

Przegląd piśmiennictwa .................................................................................................................................
Zbigniew Żmigrodzki: Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej (Piotr KOWOLIK) ....
Próchnicka Maria: Informacja a umysł (Wiesław GLIŃSKI) ........................................................
Sygnały o nowych publikacjach .............................................................................................................

30
30
31
32

Pyłki (Andrzej KEMPA)

..............................................................................................................................

34

.......................................................................................................................................

35

.............................................................................................................................................

1

MAK dla bibliotek

From the Editor

Jacek WOJCIECHOWSKI: Snulf-box and the nose (On services for readers)

27

..............................

2

Bolesław HOWORKA: Academic Librarians and Libraries vs Amendment of the Act on Academic
Schools ........................................................................................................................................................
Anna ŁOZOWSKA: CD-ROM — New Possibiblities of Using Information ...........................
Alla KOMSKAJA: Knowledge about the Region in Libraries of Ukraine ..............................
Barbara SZYMAŃSKA: Jadwiga Siniarska-Czaplicka (1913—1986) ............................................

4
7
9
12

Three Questions... The Activity of Public Libraries in the Katowice Voivodship and Plans of the
Public Libraries Section of the Polish Librarians Association-Main Board. Interview with Andrzej

39

SROGA, Director of the Voivodship Public Library in Katowice and Chairman of the Public
Libraries Section of the PLA Main Board ........................................................................................

13

Automated Library Systems ........................................................................................................................
Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ, Marek NAHOTKO: Geac Advance ....................................

16
16

Domestic News ...............................................................................................................................................
Successful Year in the Life of the PLA Branch in Gdansk (Marian SKOMRO) ..................
Generations* Achievement (Halina GIŻYŃSKA-BURAKOWSKA) ............................................
Meeting Devoted to Automating Libraries of the Ministry of National Education (Dariusz
KUŹMIŃSKI) .........................................................................................................................................
Meeting of the Minister of Culture and Art with Representatives of Library Communities (Lugan
BILIŃSKI)
................................................................................................................................................

20
20
21

Foreign News ..................................................................................................................................................
I Planted a Fir-Tree inAlma-Ata (JanWOLOSZ) ............................................................................

27
27

Reviews ..............................................................................................................................................................
Zbigniew Żmigrodzki: Problems of Librarians’ Professional Ethics (Piotr KOWOLIK) ...
Próchnicka Maria: Information and the Mind(Wiesław GLIŃSKI) ............................................
New Titles ..................................................................................................................................................

30
30
31
32

Pollen (Andrzej KEMPA)

....................................................................................................................

34

.......................................................................................................................................

35

MAK goy Libraries

23
27

Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Adres redakcji i administracji: 00-953 Warszawa,
ul. Konopczyńskiego 5/7, tel. 27-08-47

WARUNKI PRENUMERATY
1. Wpłaty na prenumeratę przyjmowane są na okresy kwartalne.
2. Cena prenumeraty krajowej na III kw. 1992 r. wynosi 51 000 zł. Prenumerata ze zleceniem dostawy zagranicę jest o 100%
wyższa od krajowej.
3. Wpłaty na prenumeratę przyjmują:
— na teren kraju —jednostki kolportażowe „Ruch" i urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zanueszkania lub siedziby
prenumeratora;
— na zagranicę — Zakłady Kolportażu Prasy i Wydawnictw, 00-958 Warszawa, konto PBK, ХП1 Oddział
W-wa 370044-1195-139-11
4. Dostawa zamówionej prasy następuje:
— przez jednostki kolportażowe „Ruch" — w sposób uzgodniony z zamawiającym;
— przez urzędy pocztowe — pocztą zwykłą na wskazany adres, w ramach opłaconej prenumeraty z wyjątkiem zlecenia
dostawy na zagranicę pocztą lotniczą do odbiorcy zagranicznego, której koszt w pełni pokrywa prenumerator.
5. Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i zagranicę — do 20 XI na I kwartał roku następnego, do 20 II — na II
kwartał, do 20 V na Ili kwartał, do 20 VIII na IV kwartał.

Podpisano do druku i druk ukończono w maju 1992 r.
Nakład 4.000 egz. Ark. druk. 2,5.
Papier offset, kl. III, 70 g, BI.
Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa, ul. Śniadeckich 8.
Zam. 86/92 Cena zł 15.000,—
ISSN 0208-4333
Indeks 352624

Księgarnie promocyjne PWN, w których
można kupić i zamówić wszystkie pu
blikacje naszego wydawnictwa.
BIAŁA PODLASKA
.Księgarnia M. M. Światłowscy”
ul. Warszawska 1
21-500 Biała Podlaska
BIAŁYSTOK
Księgarnia, ul. Lipowa 43
15-424 Białystok
Księgarnia ORPAN
ul. Świętojańska 13
15-082 Białystok
BIELSKO-BIAŁA
Księgarnia .Oświata"
ul. 11 Listopada 33
43- 300 Bielsko-Biała
CZĘSTOCHOWA
Księgarnia „Akademicka”
ul. Armii Krajowej 46
42-200 Częstochowa
ELBLĄG
Księgarnia „Quo Vadis”
ul. 1 Maja 35
82-300 Elbląg
GDAŃSK
„Księgarnia Naukowa S. C."
ul. Grunwaldzka 111/113
80-244 Gdańsk
Księgarnia Publikacji
Naukowych „Libra"
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
GLIWICE
Księgarnia „Mercurius”
ul. Konstytucji 14b
44- 100 Gliwice
GORZÓW WIELKOPOLSKI
„Księgarnia Wojewódzka”
ul. Hawelańska 9/10
66-400 Gorzów Wielkopolski
KALISZ
Księgarnia
ul. Górnośląska 31/33
62-800 Kalisz
KATOWICE
Księgarnia ORPAN
ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
Księgarnia Powszechna
ul. 3 Maja 13
40-096 Katowice
Księgarnia AB
ul. Wojewódzka 9
40-026 Katowice
KOSZALIN
Księgarnia Naukowa
ul. Rynek Staromiejski 2
75-007 Koszalin
KRAKÓW
Księgarnia „Skarbnica"
Os. Centrum C bl. 1
31-929 Kraków
Księgarnia „Techniczna”
ul. Podwale 4
31-118 Kraków
Księgarnia „Elefant”
ul. Podwale 6
31-118 Kraków
Księgarnia ORPAN
ul. Sw. Marka 22
31-020 Kraków

LEGNICA
Księgarnia „Ex libris”
ul. Zlotoryjska 23
59- 220 Legnica

RADO.M
Księgarnia „Centrum”
ul. Mila 10
26-600 Radom

LESZNO
Księgarnia
ul. Rynek 28
64-100 Leszno

RZESZÓW
Księgarnia nr 208
ul. Dąbrowskiego 58a
35-036 Rzeszów

LUBLIN
Księgarnia Współczesna
Aleje Racławickie 26
20-037 Lublin
Księgarnia Techniczna
ul. Krakowskie Przedmieście 39
20-076 Lublin
Księgarnia ORPAN
ul. Marii Sklodowskiej-Curie 5
20-031 Lublin

Księgarnia Szkolno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 3
35-100 Rzeszów

ŁÓDŹ
Księgarnia PWN
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź
Księgarnia Akademicka
ul. Narutowicza 50
90-135 Łódź
Księgarnia „Eureka”
ul. Piłsudskiego 12
90-330 Łódź
Księgarnia Naukowa
ul. 1’iotrkowska 102a
90-004 Łódź
OI5ZTYN
Księgarnia Naukowo-Techniczna „Logos”
ul. Kołobrzeska 5
10-414 Olsztyn
Księgarnia Centrum Książki
ul. PI. Wolności 2/3
10-959 Olsztyn
OPOLE
Księgarnia „Omega”
ul. Rynek 19
45-015 Opole
PILA
Księgarnia Prywatna
ul. 14 Lutego 2
64-920 Pila
PŁOCK
Księgarnia „Agnieszka”
ul. Jachowicza 32
09-400 Płock
Księgarnia „Antykwariat"
Plac Narutowicza 1
09-400 Płock

SIEDLCE
Księgarnia „Współczesna”
ul. Piłsudskiego 68
08-110 Siedlce
SZCZECIN
Księgarnia „Scriptum”
ul. Mazurska 26
70-444 Szczecin
TORUŃ
Księgarnia Index Books
ul. Rynek Staromiejski 10
87-100 Toruń
WARSZAWA
Księgarnia PWN
ul. Miodowa 10
00-251 Warszawa
Główna Księgarnia Naukowa
im. Bolesława Prusa
ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 Warszawa
Księgarnia ORPAN
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
Księgarnia MDM
ul. Piękna 31/37
00-677 Warszawa
Główna Księgarnia Techniczna
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
Księgarnia Akademicka Aiix
ul. Waryńskiego 10
00-631 Warszawa
Księgarnia Studencka
ul. Rakowiecka 41
02-521 Warszawa
WŁOCŁAWEK
Księgarnia „Pod Arkadami”
ul. Świerczewskiego 3/5
87-800 Włocławek

POZNAŃ
Księgarnia „Nowela”
ul. Dąbrowskiego 35/37
60- 842 Poznań
Księgarnia „Bestseller”
ul. Wrocławska 16
61- 838 Poznań
Księgarnia Naukowa
Ossolineum
Al. Marcinkowskiego 30
61-745 Poznań
Księgarnia ORPAN
ul. Mielżyńskiego 27/29
61-725 Poznań
Księgarnia Naukowa Book-Service
ul. Podgórna 8
61-559 Poznań

WROCLAW
Księgarnia „Eureka”
ul. Kołłątaja 34
50-005 Wroclaw

PRZE.MYŚL
Księgarnia
ul. Ko.ściu.szki 7
37-700 Przemyśl

ZIELONA GÓRA
Księgarnia Naukowa
ul. Pod Filarami 3
65-068 Zielona Góra

Księgarnia Naukowa
im. Mikołaja Kopernika
ul. Kuźnicza 30/33
50-138 Wroclaw
Księgarnia ORPAN
PI. Wolności 7, I p.
50-071 Wroclaw
ZA.MOSĆ
Księgarnia „Książnica Zamojska”
ul. Akademicka 4
22-400 Zamość

Cena zł 15.000,—

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
POLECA:
Stanisław Andreski: Max Weber, olśnienia i pomyłki
Nauka w świetle współczesnej filozofii
Ewa Siatkowska: Rodzina języków zachodnio-słowiańskicłi
Stanisław Łempicki: Wiek złoty i czasy romantyzmu w Polsce
Jadwiga Puzynina: Język wartości
Piotr Dymmeł: Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Dłu
gosza
Sigmund Freud: Wstęp do psychoanalizy
Wincenty Okoń: Słownik pedagogiczny
Dziecko jako odbiorca literatury
Stanisław Lis: Proces socjalizacji dziecka w środowisku pozaro
dzinnym
Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych
Peter H. Lindsay, Donald A. Norman: Procesy przetwarzania
informacji u człowieka. Wprowadzenie do psychologii
Pierre Vilar: Historia Hiszpanii
Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert): Historia Polski
1914—1990
Marek Derwich: Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej
Górze w średniowieczu
Edward Krasiński: Teatr Polski Arnolda Szyfmana
1913—1939
Stanisław Bęza: Repetytorium z gramatyki języka niemiec
kiego
Oktawiusz Jurewicz: Gramatyka historyczna języka greckiego
Stanisław Cios: Co zjada pstrąg?
Bronisław Skulicz: Ujeżdżanie i skoki
Kazimierz Gniadek: Optyczne przetwarzanie informacji
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