MIESIĘCZNIK
STOWARZYSZENIA
BIBLIOTEKARZY POLSKICH
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ M.ST. WARSZAWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki:
Wyjaśnienia dotyczące przepisów prawa autorskiego

Jan BURAKOWSKI:
S.O.S. dla wiejskich bibliotek publicznych!

Katarzyna POKÓJ:
Specyfika zawodu nauczyciel bibliotekarz

Jadwiga SADOWSKA:
Hasła przedmiotowe Biblioteki Narodowej.
Przejmować? Zmieniać? Odrzucać?

Indeks 352624

Koleżanki i Koledzy!
Zbliża się 8 Maja, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Podobnie jak przed rokiem,
gdy Dzień ten odradzał się w kręgu naszych tradycji — tak i obecnie, będzie on dobrą
okazją oglądu towarzyszących nam dokonań, trosk i zamierzeń.
Podejmując rok temu uchwalę o bibliotekarskim Święcie, Zarząd Główny SBP
spełniał postulaty wielotysięcznego grona Koleżanek i Kolegów, którzy Dzień
Bibliotekarza i Bibliotek pragnęli uczynić symboliczną datą podkreślającą znaczenie
naszego zawodu oraz skupiającą na bibliotekarskiej pracy uwagę wszystkich, co
cenią książkę i dbają o jej kulturową rangę.
Z rocznej perspektywy widać, iż Dzień 8 Maja stał się - nie tylko w kalen
darzu Stowarzyszenia datą uroczystą, ale też i użyteczną. Dzień ten okazał się
zwyczajnie potrzebny.
W przededniu tegorocznego Bibliotekarskiego Święta przesyłamy Koleżankom
i Kolegom serdeczne pozdrowienia. Życzymy Wam wielu radosnych chwil i satysfak
cji z dobrze spełnionych publicznych obowiązków. Wyrażamy wdzięczność i po
dziękowania tym, których sukcesy przerosły miarę powszedniości. Gratulujemy
wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym, najbardziej zaś tym, którzy z wyjątkowym
oddaniem służą sprawie bibliotek i książki.
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Warszawa, maj 1995 r.
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Od redaktora
Spośród wielu interesujących materiałów publikowanych w tym numerze chcialhym zwrócić szczególną
uwagę na dwa. Pierwszy z nich to artykuł Jana Burakowskiego pt. „S.O.S. dla wiejskich bibliotek publicznych",
a drugi - „Manifest bibliotek publicznych UNESCO" z listopada 1994 r.
Lektura tekstu J. Burakowskiego burzy spokój i dobre samopoczucie tych wszystkich, którzy odpowiadają za
stan bibliotekarstwa na wsi. Z artykułu wynika, że to bibliotekarstwo nam stepowieje. W wielu regionach na
obszarach gmin poznikały punkty biblioteczne i fdie a ostały się jedynie pojedyncze placówki. Skądinąd wiadomo,
że to co pozostało poddawane jest przedziwnym eksperymentom łączenia, przekształcania, podmieniania
wykwalifikowanych pracowników na tańszych, niewykwalfikowanych oraz pozbawiania środków na uzupełnianie
zbiorów o nowości i czasopisma. Częściowo jest to wymuszane kiepską sytuacją finansową samorządów, ale
często — również zwyczajną głupotą rozpleniającą się bez zahamowań w warunkach opuszczenia bibliotek
wiejskich przez dotychczasowych opiekunów i wspomożycieli. Bibliotekarstwo wiejskie bowiem zostało opusz
czone i uznane za domenę władz samorządowych. Drukowany w obecnym numerze Manifest UNESCO
przypomina jednak i potwierdza praktykę cywilizowanych krajów, że opiekę nad bibliotekami publicznymi
sprawują nie tylko władze samorządowe, lecz także państwowe. Jeśli wziąć pod uwagę funkcje, które Manifest
przypisuje bibliotekom publicznym, to jasne jest, że bez pomocy odpowiednich organów administracji państwowej
nie mogą być one wypełnione.
Tymczasem taką politykę w odniesieniu do bibliotek wiejskich trudno dostrzec. Być może ma to związek
z widoczną powściągliwością obecnego rządu wobec reform samorządowych, z czym wiążać się może przekonanie,
że wieść i jej kulturę „można sobie odpuścić". Paradoks to tym większy, że proces upadku bibliotek na wsi nie
został zahamowany pod rządami partii chłopskiej: jakby sprawy kultury na wsi wypadły z kręgu zainteresowań jej
działaczy.
Bibliotekami wiejskimi przestały się też interesować media, poginęli gdzieś dawni społecznicy, którzy za
bibliotekami wiejskimi i wiejską kulturą orendowali, nie słychać również, aby sprawy bibliotek publicznych na wsi
były przedmiotem naukowej eksploracji. Łza się w oku kręci, kiedy J. Burakowski wspomina czasy konferencji
olsztyńskiej i puławskiej. Prezentowano wówczas wyniki badań IKiCz nad organizacją i funkcjonowaniem
bibliotek wiejskich i dyskutowano propozycje doskonalenia ich działalności. Konferencjom tym i poruszanym
wówczas problemom wiele miejsca poświęcała prasa, a MKiS demonstrowało głębokie zaangażowanie przeło
żenie ustaleń i wyników badań na stosowne zalecenia i wytyczne natury organizacyjnej. Przypomnijmy, że był to
przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy bibliotekarstwo publiczne pięknie się rozwijało,
a czytelnictwo szybko wzrastało.
Dziś jedynymi instytucjami, które jeszcze interesują się bibliotekami na wsi są wojewódzkie biblioteki
publiczne. Jest jednak różnica w tej opiece teraz i dawniejszymi laty. Pisze o tym J. Burakowski. Niby obowiązki
wbp są te same, lecz są one wykonywane inaczej i z mniejszym zaangażowaniem. Odmienność źródełfinansowania
działalności bibliotek gminnych i wojewódzkich oraz podległość tych pierwszych samorządom lokalnym to chyba
główne czynniki osłabienia poczucia odpowiedzialności wbp za biblioteki na wsi. Dodajmy, że zdarzały się zresztą
przypadki zakazu wstępu instruktorów wbp do bibliotek wiejskich, wydawane przez pełnych animuszu nowych
wójtów...
Jeśli chodzi o Manifest UNESCO, to zawiera on sumę wiedzy i światowych doświadczeń związanych
z funkcjonowaniem bibliotek publicznych. Są one wyrażone w postaci zaleceń i wytycznych, nad którymi warto się
pochylić i chyba szeroko rozpropagować.
Manifest utwierdza pracowników bibliotek publicznych w przekonaniu o swej kulturotwórczej i edukacyjnej
misji - także w dobie podboju świata przez media i komputery. Jest w tym Manifeście wyraźna zachęta do
reagowania m.in. na potrzeby społeczności lokalnych w zakresie wszystkich rodzajów sztuki, ułatwiania rozwoju
informacji i umiejętności posługiwania się komputerem, zapewnienia obywatelom dostępu do wszelkiego rodzaju
informacji lokalnej, a także dostarczania odpowiednich serwisów informacyjnych lokalnym przedsiębiorstwom,
stowarzyszeniom i grupom zainteresowań. Podkreśla się też, że usługi biblioteki powinny być dostosowane do
odmiennych potrzeb społeczności wiejskich i miejskich.
niadzom krajowym i lokalnym Manifest przypomina, że odpowiadają za biblioteki publiczne, ich
finansowanie i regulacje prawne i że biblioteki muszą stanowić podstawowy składnik wszelkiej długofalowej
strategii kultury, dostarczania informacji, walki z analfabetyzmem i edukacji.
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Listy
Wyjaśnienia dotyczące przepisów prawa autorskiego
MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI
Departament Upowszechniania Kultury
DUK-VII-510-5/95
Pan Jan MULOSZ
Redaktor „Bibliotekarza"
Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze,
Departament Upowszechniania Kultury zwrócił się
do Departamentu Prawnego Ministerstwa Kultury
i Sztuki z prośbą o udzielenie odpowiedzi na szereg
pytań dotyczących interpretacji przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i pra
wach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83).
Pytania przedstawione przez Departament Upo
wszechniania Kultury oraz odpowiedzi udzielone przez
Departament Prawny załączamy (in extenso) za zgo
dą obu stron.
Z poważaniem
Wcedyrektor Departamentu
dr Dariusz Sobkowicz
Warszawa, dnia 22 lutego 1995 roku

Departament Upowszechniania
Kultury
DUK-VII-123-1/95
Pani Teresa DROZDOWSKA
Dyrektor Departamentu Prawnego

Szanowna Pani Dyrektor!
W związku z licznymi pytaniami (telrfonicznymi
i pisemnymi) formułowanymi przez biblioteki publicz
ne stopnia wojewódzkiego, dotyczącymi wykładni
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz.
83) - uprzejmie proszę o pilne zajęcie stanowiska
łv następujących kwestiach. Komentarz Departamentu
Prawnego zostanie przekazany wojewódzkim biblio
tekom publicznym.
1. Czy łv świetle przepisów cytowanej ustawy bib
lioteki mogą udostępniać i ewentualnie kopiować utwo
ry nieopuhlikowane, po zawarciu np. z autorami lub ich
spadkobiercami umów,
których zostanie wyrażona
zgoda na udostępnianie i kopiowanie utworów?

Co należy uczynić, jeżeli autor nie żyje, bądź nie można
ustalić miejsca jego lub jego spadkobierców pobytu?
Jak należy postępować z materiałami archiwal
nymi, o których wiadomo, że wszelkie prawa autorskie
do nich wygasły?
2. Czy zgodnie z art. 28 pkt. 2 biblioteki mogą
reprodukować fragmenty lub pełne utwory opubliko
wane, zarówno ze zbiorów własnych, jak też przyj
mować zlecenia na kopiowanie materiałów dostar
czanych przez czytelników?
Informuję, że symboliczna odpłatność czytelników za
kopiowanie fragmentów utworów opublikowanych zwią
zana jest z kosztami technicznymi (papier, czynności
powielania). Nie są to w żadnym razie opłaty za utwory.
W tym sensie odpłatne powielanie materiałów przez
biblioteki nie pozosttge w kolizji z prawem autorskim.
3. Czy w związku z art. 23 ustawy biblioteki
mogłyby wykonywać kopie utworów rozpowszechnia
nych, po przyjęciu oświadczenia o wykorzystaniu ich
wyłącznie do użytku osobistego czytelników?
4. Czy biblioteki mogą udostępniać i kopiować
(w części) materiały z adnotacją „na prawach ręko
pisu", „do użytku służbowego", „wypożyczanie za
bronione"?
5. Czy prawem autorskim objęte są także dokumen
ty życia społecznego, gromadzone w bibliotekach,
jak: fotografie, dokumenty osobiste, zeszyty szkolne
i notatki, znajdujące się w bibliotekach u> formie
rękopisów?
6. Czy mapy są przedmiotem prawa autorskiego?
Czy też są to urzędowe dokumenty nie podlegające
temu prawu?
1. Jakie działania powinny podjąć biblioteki, aby
opublikować utwory, przekazane im u> formie darów
przez nie żyjących już autorów, jeżeli spadkobiercy nie
żyją lub nie można ustalić miejsca ich pobytu?
8. Czy można powielać artykuły z gazet i kto może
stwierdzić, czy określone informacje prasowe nie są
przedmiotem prawa autorskiego?
9. Czy zgodnie z art. 21 ustawy biblioteki publiczne
uznane za naukowe, mogą w celach dydaktycznych
i badawczych sporządzać fragmenty opublikowanych
utworów (w tym wierszy i nut). Prosimy ponadto
o definicję pojęcia .fragment".
10. Czy do bibliotek ma zastosowanie art. 30 ust.
1 ustawy, tzn. czy biblioteki mogą sporządzać i roz
powszechniać własne opracowania dokumentacyjne
oraz pojedyncze egzemplarze fragmentów opublikowa
nych utworów, nie większych niż jeden arkusz wydaw
niczy?
Dla potwierdzenia potrzeby świadczenia przez
biblioteki usług, o których mowa wyżej przytoczę

przykład. Niektóre podręczniki nie wznawiane od
szeregu lat znajdują się w bibliotekach w pojedynczych
egzemplarzach, np. „Historia państwa i prawa" Kora
nyłego w Bibliotece UMK w Toruniu w 1 egz. służy
3000 studentów wydziału zaocznego prawa! Wysokie
ceny podręczników wywołują wzmożone zapotrzebo
wanie na kopiowanie fragmentów dla celów dydaktycz
nych, jedynej szansy dotarcia do potrzebnego tekstu.
Pragnę podkreślić, że zlikwidowanie usług związa
nych z kopiowaniem tekstów do celów dydaktycznych
przez biblioteki byłoby ogromnym utrudnieniem
w kształceniu. Dochody uzyskiwane przez biblioteki za
wykonywanie kopii są minimalne i nie mogą być
rozpatrywane w kategorii zysków.
Z poważaniem
Wicedyrektor Departamentu
dr Dariusz Sobkowicz
Warszawa, dnia 10 stycznia 1995 r.

Warszawa, 3 luty 1995 r.
MINISTF.RSIWO KULTURY I SZTUKI
Departament Prawny
DP 024119195
Pan
dr Dariusz SOBKOWICZ
Wicedyrektor Departamentu
Upowszechniania Kultury
W odpowiedzi na pytania przestane pismem z dnia
10 stycznia 1995 r. zn. DUK-Vlłll23-ll95, dotyczące
wykładni przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
nr 24 poz. 83) informujemy:
Adn. 2
Art. 28 ustawy o prawie autorskim umieszczony jest
wśród przepisów o dozwolonym użytku chronionych
utworów. Dozwolony użytek (zarówno prywatny jak
i publiczny) jest wyjątkiem od zasady monopolu
autorskiego na rozporządzanie dziełem, uzasadnionym
celami społecznymi w zakresie potrzeb informacyjnych,
oświatowych, naukowych i kulturalnych. Ograniczenia
monopolu autorskiego polegają na tym, że w pewnym
ściśle określonym zakresie możliwe jest swobodne
korzystanie z utworu bez zgody jego autora i bez
zapłacenia wynagrodzenia.
Przypadki takiego korzystania są enumeratywnie
wymienione w ustawie. Jednym z nich jest prawo
bibliotek (Art. 28) do udostępniania nieodpłatnie
w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarzy
utworów opublikowanych czytelnikom.
Celem statutowym bibliotek jest gromadzenie i wy
pożyczanie jedynie konkretnych opublikowanych eg
zemplarzy dzieł, zawsze - nieodpłatnie.
Art. 28 § 2 stanowi, że mogą one sporządzać lub
zlecać sporządzenie jedynie pojedynczych egzemplarzy
(całych, a nie ich fragmentów) utworów opublikowa
nych - i tylko takich, niedostępnych w handlu w celu

uzupełnienia, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego
(bo takie jest zadanie statutowe biblioteki) ich udos
tępniania.
Przepis Art. 28 jest wyjątkiem od zasady monopolu
autorskiego i zezwala bibliotekom tylko na to, co jest
w nim expressis verbis wyrażone. Biblioteki nie mają
więc prawa reprodukowania lub zlecania reproduko
wania utworów opublikowanych w ilości większej niż
l egzemplarz. Mogą sprządzić tylko jeden egzemplarz
utworu, który jest niedostępny ’.v handlu. Nie mają
prawa reprodukowania utworów w innych celach niż
uzupełnienie i i ochrona swoich zbiorów, a więc nie
mogą ich kopiować dla czytelników. Zakaz ten doty
czy zarówno utworów ze zbiorów własnych jak i do
starczanych przez czytelników, całych utworów jak
i ich fragmentów.
Kopiowanie wkraczałoby w prawa wydawców i by
ło sprzeczne z interesem twórców, gdyż gdyby biblio
teki mogły kopiować całe książki lub ich fragmenty
utrudniałoby to wydawcy sprzedaż wydanych przez
niego książek.
Dotychczasowy, kontynuowany przez biblioteki,
bezprawny proceder kopiowania utworów odbywał się
bez wiedzy i zgody twórców, którzy nie otrzymali
żadnego wynagrodzenia od bibliotek za zwielokrot
nianie ich utworów, a kopiowanie jest przecież odręb
nym polem eksploatacji.
Gdyby jednak nawet biblioteki starały się uzyskać
zezwolenia twórców na kopiowanie ich utworów, nie
mogą takiego zezwolenia otrzymać, gdyż byłoby to
zezwolenie na zwielokrotnianie utworów (Art. 50),
a taka działalność nie mieści się w granicach celów, dla
jakich biblioteki są tworzone, tj. ich celów statutowych.
Wniosek z przeprowadzonych rozważań jest więc
taki, że: kopiowanie w bibliotece książki łub jej frag
mentu, zarówno ze zbiorów własnych jak i dostar
czonych przez czytelników, jest niezgodne z prawem.
Jest ono zagrożone sankcją z Art. 117 ustawy o prawie
autorskim, który stanowi, że - kto bez uprawnienia lub
wbrew jego warunkom zwielokrotnia cudzy utwór
godząc się na jego rozpowszechnianie podlega karze
pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności
albo grzywny.
Jeżeli kopiowanie wykonywane jest dla zysku (na
wet symboliczna odpłatność czytelników za kopiowa
nie) kara to zwiększa się do lat 3 (Art. 117 § 2).
Tak więc w kolizji z prawem autorskim pozostaje
zarówno płatne, jak i nieodpłatne kopiowanie utworów
przez biblioteki.
Adn. 1
Jeżeli autor wyrazi zgodę na kopiowanie (tj. zwie
lokrotnienie określoną techniką) i udostępnianie (tj.
rozpowszechnianie) (Art. 50) to de facto wyrazi on
zgodę na publikację utworu. Wg Art. 6 pkt 1 bowiem,
utwór, który za zezwoleniem twórcy zostanie zwielok
rotniony i którego egzemplarze zostaną udostępnione
publicznie - to utwór opublikowany. W związku z tym
należy rozumieć, że w pytaniu tym chodzi o zgodę
autora na publikację utworu. Jeżeli taka zgoda zo
stanie wyrażona, a biblioteka, zgodnie ze statutem.

prowadzi działalność wydawniczą, to ma prawo za
wrzeć taką umowę.
Jeżeli autor nie żyje. bądź nie można ustalić miejsca
jego lub jego spadkobierców pobytu, wówczas należy
się zwrócić o wyrażenie takiej zgody do właści
wej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi twórców, tj. organizacji, do której należał
twórca. Jeżeli twórca nie był zrzeszony łv żadnej
organizacji zbiorowego zarządzania, właściwą jest orgamzacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskie
go utworzona przez Ministra Kultury i Sztuki
(Art. 107).
Jeżeli prawa autorskie do utworu wygasną znajduje
się on w domaine public tzn. może być przedmiotem
swobodnego wykorzystania przez wydawcę z konsek
wencjami wynikającymi z Art. 40.

nione" - bo notatka ta wskazuje, że rozpowszechnia
nie tych konkretnych utworów jest zakazane.
Żadnego materiału — biblioteki nie mogą kopiować
(ani w całości, ani w części).
Adn. 5

Po pierwsze - bibliotekom nie przysługuje w ogóle,
jak zostało dowiedzione, prawo kopiowania (zwielok
rotniania utworów na użytek czytelnika). I nie zmieni
tego faktu nawet przyjęcie przez bibliotekę oświad
czenia od czytelnika o wykorzystaniu utworu wyłącz
nie do własnego użytku osobistego, gdyż tzw. „użytek
prywatny” zdefiniowany w Art. 23 obejmuje swoim
zakresem tylko krąg osób pozostających w związku
osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powino
wactwa i stosunku towarzyskiego.
Biblioteka i czytelnik nie pozostają ze sobą
w „związku osobistym" w znaczeniu Art. 23 § 2,
biblioteka kopiując utwory i przekazując je czytel
nikowi ~ przekazywałaby je już przez samo to do
szerokiego grona odbiorców i nie miałoby tu żadnego
znaczenia oświadczenie każdego z czytelników o wy
korzystaniu utworu wyłącznie do ich własnego użytku
osobistego.
W Art. 23 chodzi o możność korzystania bez
zezwolenia twórcy i nieodpłatnie z już rozpowszech
nionego utworu tylko przez osoby fizyczne - w za
kresie własnego użytku osobistego.
Konkretna osoba fizyczna może skopiować sobie
fragment czy artykuł z książki wypożyczonej z biblio
teki i wykorzystywać je bez zezwolenia twórcy i nieod
płatnie w gronie pozostających z nią w związku
osobistym. Taki jest cel instytucji z Art. 23 zwa
nej — „dozwolonym użytkiem prywatnym".
Rozciągnięcie tego wyjątku (użytku prywatnego)
na kopiowanie utworów przez jednostki organizacyjne
nie ma żadnego uzasadnienia. Biblioteka nie będąc
osobą fizyczną nie posiada kręgu osób, które mogłyby
pozostawać z nią w stosunku osobistym. Stosunek taki
w przypadku biblioteki nie jest możliwy.
Do biblioteki odnosi się tylko dozwolony użytek
publiczny z Art. 28, gdyż jest ona instytucją publiczną.

Fotografie są przedmiotem prawa autorskiego na
podstawie Art. 1 § 2 pkt 3 ustawy. Ustawa zrównała
czas majątkowej ochrony fotografii z innymi utworami.
Obecnie wynosi on okres życia ich twórcy plus 50 łat
post mortem auctoris.
W konkretnych przypadkach wymienionych w Art.
36 wskazany okres 50-letni liczy się od ustalenia
utworu lub pierwszej publikacji.
Dokumenty osobiste, a za takie uznaje się np.
sporządzoną przez konkretną osobę - umowę spółki,
różne zaświadczenia przez nią wystawione itp. są
przedmiotem prawa autorskiego, o ile nie są jednocześ
nie dokumentami urzędowymi. Dokumenty urzędowe
bowiem np. dowód osobisty, legitymacje członkowskie,
wzory pism urzędowych me podlegają wg Art. 4 pkt
2 ustawy ochronie prawnoautorskiej.
Zeszyty szkolne i notatki, znajdujące się w biblio
tekach w formie rękopisów - są chronione przez prawo
autorskie. Są one bowiem pewnym przejawem działal
ności twórczej ich autora.
Ochrona przyznawana jest niezależnie od postaci,
w jakiej zostały ustalone, wartości, przeznaczenia
i sposobu wyrażenia (Art. 1 § 1). Nawet znaczeniowo
niewielkie opracowanie (notatka), o ile cechuje je
przymiot osobowości twórcy, gdy dzięki jego pomys
łowości i indywidualnemu ujęciu dzieło uzyskało orygi
nalną postać może być przedmiotem prawa autorskie
go.
(Orzeczenie SN z 27 III 1965 r., I CR 39/65 nie
publikowane).
Uzasadnieniem dla objęcia ochroną zeszytów szkol
nych czy notatek - może być orzeczenie cytowane bez
bliższego oznaczenia w J. W. Rudnicki „Modification
des lois et de la pratique dans la domaine du droit
d'auteur apres le seconde guerre mondiale en Pologne", Le Droit d’Auteur 1960, s. 258 i in.
niego — dzieło, które ma cechy charakterystyczne
osobistej twórczości, podlega ochronie, nawet jeśli zo
stało stworzone wyłącznie dla celów praktycznych, byle
by tylko miało określoną formę i minimum elementów
twórczych. Wystarcza w szczególności, że forma, układ,
wybór materiału i sposób, w którym dzieło zostało
przedstawione, mają cechy osobistej twórczości.
Należy dodać, że rękopisy podlegają ochronie pra
wa autorskiego rui równi z utworami opublikowanymi,
gdyż uznanie utworu za przedmiot prawa autorskiego
nie należy od ustalenia go w konkretnej postaci
(wystarczy - .jakakolwiek postać"). (Art. 1 § 1).

Adn. 4

Adn. 6

Biblioteki nią mogą udostępniać materiałów z ad
notacją ,ria prawach rękopisu", gdyż stanowiłoby to
naruszenie praw autorskich twórcy.
Nie mogą też udostępniać materiałów z adnotacją
„do użytku służbowego", albo „wypożyczanie zabro

Zgodnie z Art. 1 § 1 pkt 1 ustawy o prawie
autorskim przedmiotem prawa autorskiego są m.in.
utwory wyrażone znakami graficznymi — w tym kartograficzne a więc np. mapy.

Adn. 3

(cd. na str. 37)

Artykuły

Jan Burakowski

S.O.S. dla wiejskich
bibliotek publicznych!
Ubytki placówek bibliotecznych na wsi —
brak koncepcji i skutki reformy administracyj
nego podziału kraju w 1975 r. przyczyną upadku
bibliotek wiejskich — wbp a biblioteki wiej
skie — spadek czytelnictwa i dalsze niebezpie
czeństwa — są warunki do poprawy sytuacji,
lecz brakuje siły sprawczej i uzdrowicielskiej
koordynacji — oczekiwania wobec MKiS (red.)
W latach 1989-1994 — okresie przełomu
i przewartościowań — nasze biblioteki dozna
ły wielu strat. Wymiar tych strat w niektórych
dziedzinach można określić w liczbach; kto wie
jednak, czy nie dotkliwsze są straty niemożliwe
do ścisłego wyliczenia, takie choćby, jak trudne
do uzupełnienia luki w zbiorach, odpływ kwa
lifikowanych pracowników, porwanie istnieją
cych, działających wcześniej — mniej lub bar
dziej sprawnie — systemów gromadzenia zbio
rów, współpracy międzybibliotecznej, nadzoru
i opieki metodycznej nad działalnością biblio
teczną.
Niewątpliwie największą i najbardziej spek
takularną klęskę poniosły biblioteki działające
w zakładach pracy — nie tylko pozwiązkowe
(beletrystyczne), ale także biblioteki fachowe
i ośrodki informacji — aktualnie możemy się
doliczyć tylko 1/3 placówek działających przed
pięciu laty. Poważnych strat doznały też inne
rodzaje bibliotek, w tym biblioteki publicz
ne — mimo ich bardzo mocnego, w porów
naniu z innymi rodzajami bibliotek, umocowa
nia prawnego (do ochrony ustawowej włącz
nie).
Już nawet powierzchowny rzut oka na ak
tualny stan polskich bibliotek publicznych
wskazuje, że kondycja tych bibliotek w po
szczególnych województwach, gminach i śro
dowiskach społecznych jest bardzo różna.
Obok miejscowości, a nawet całych woje

wództw, w których substancja biblioteczna nie
została w znaczącym stopniu uszczuplona, są
inne, gdzie sytuacja jest trudna, a w wielu
wypadkach katastrofalna. Oceniając w skali
makro można uznać, że w najmniejszym stop
niu ucierpiały biblioteki w małych i średnich
miastach W dużych ośrodkach sytuacja jest
zróżnicowana. W wielu dużych miastach pod
wyżka czynszów za lokale doprowadziła do
pogorszenia sytuacji lokalowej a nawet lik
widacji wielu filii bibliotecznych. W niektórych
ośrodkach wojewódzkich z kolei podział bib
liotek na miejskie (komunalne) i wojewódzkie
(państwowe) stał się przyczyną dezorganizacji
sieci filialnych. Wszystkie jednak kłopoty i nie
szczęścia bibliotek w miastach bledną w po
równaniu z totalną klęską bibliotekarstwa
wiejskiego w większości województw, pozba
wiającą zdecydowaną większość mieszkańców
wsi dostępu do książki bibliotecznej.
STRATY
W latach 1989-1993 liczba placówek biblio
tecznych na wsi zmniejszyła się o 496 (tj.
o 7,1%). Likwidacja co czternastej filii nie
byłaby jeszcze klęską, gdyby uległy jej pla
cówki w najmniejszych wsiach, karłowate
(a w spadku po gromadzkich radach i roz
maitych pochopnych decyzjach z poprzednich
dziesięcioleci jest takich placówek sporo). Nie
stety, zniesiono nie tylko placówki najmniej
potrzebne. W sporej liczbie gmin zlikwidowa
no filie hurtem, w tym także wiele dobrze
zorganizowanych placówek działających w du
żych wsiach liczących powyżej 1000 mieszkań
ców i będących siedzibą szkół 8-klasowycE
Równolegle zanikła praktycznie sieć punktów
bibliotecznych, stanowiących wcześniej bardzo
istotne narzędzie upowszechnienia czytelnict
wa na wsi. O ile w 1970 r. doliczono się na wsi
28 905 punktów, a jeszcze w 1989 r. ponad 19
tysięcy, to w końcu 1993 r. egzystowało ich już
tylko 4532 (średnio 2/3 punktu na 1 biblio
tekę...). Przypomnijmy, że przeciętna gmina
wiejska składa się z ok. 20 wsi sołeckich
(a w mniej zurbanizowanych regionach wschod
nich i centralnych zdarza się, że liczba sołectw
w gminie przekracza 40 — często odległych

od centrum gminnego nawet o kilkanaście
kilometrów). W takich warunkach właściwie
tylko mieszkańcy wsi gminnych mają realną
szansę na łatwy dostęp do biblioteki Ale ani
zmniejszenie się liczby filii, ani nawet zanik
punktów bibliotecznych nie ukazuje w pełni
mizerii i zagrożeń bibliotek wiejskich w więk
szości województw. Dopiero bliższa analiza
stanu uzupełniania zbiorów i kadry biblio
tekarskiej w poszczególnych województwach
ukazuje w pełni grozę sytuacji.

Próby wykreowania przyszłościowego mo
delu sieci bibliotecznej na wsi, podejmowane
na przełomie lat 60-tych i 70-tych (konferencje
SBP w Olsztynie i Puławach), nie odegrały
większej roli. Zahamowały je likwidacja po
wiatów i reorganizacja sieci województw
w 1975 r. Biblioteki powiatowe stanowiły
od tego czasu centralne ogniwo systemu bib
liotecznego wykreowanego postanowieniem
dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami
bibliotecznymi z 17 kwietnia 1946 r. Tworzyły
A oto tytułem przykładu garść liczb obrazujących
one z bibliotekami stopnia podstawowego jed
aktualną ich kondycję w jednym z województw
nolity organizm — gromadziły i opracowywa
Polski centralnej (nazwijmy je „województwem x”).
ły dla nich zbiory, zaopatrywały je w sprzęt
Jest to województwo średniej wielkości, a wskaźniki
i pomoce metodyczne, sprawowały nad nimi
bazy materialnej i rozwoju czytelnictwa są tu bliskie
codzienną opiekę metodyczną i nadzór or
przeciętnym krajowym. Można więc założyć, że sytu
ganizacyjny. Zadania bibliotekarza wiejskiego
acja bliska jest tu, przynajmniej w niektórych dzie
ograniczały się głównie do wypożyczania ksią
dzinach, przeciętnej sytuacji w kraju. W wojewódz
żek, utrzymywania porządku w zbiorach
twie tym, liczącym 39 gmin wiejskich, liczba filii na
i współpracy z kierownikami punktów biblio
wsi zmniejszyła się w 1. 1989-1993 o 12, a ilość
punktów z 561 spadła do 63 — a więc 9-krotnie.
tecznych (wyszukiwanymi i zatrudnionymi
Dopływ nowości zmalał tu z 27 wol. na 100 miesz
głównie przez instruktorów). Zapewniało to
kańców w 1988 r. i 16 wol. w 1989 do 8,3 w 1993 r.
w miarę sprawną działalność biblioteczną, mi
Tyle w skali wojewódzkiej. W 21 gminach brak
mo ewidentnej słabości większości placówek
punktów w ogóle, a w 5-ciu gminach do bibliotek
wiejskich (pojedynczy pracownicy o niskich
wpłynęło mniej niż 5 wol. na 100 mieszkańców
kwalifikacjach, skromne lokale i wyposażenie).
w roku (aby było wyraziściej: mniej niż 1 książka na
Zniesienie z dnia na dzień bibliotek powiato
20 mieszkańców). Również w 5 gminach biblioteki
wych, bez zastąpienia ich dotychczasowych
nie prenumerują w ogóle czasopism i gazet, a w po
funkcji innym przemyślanym układem i bez
łowie gmin liczba tytułów nie przekracza 5-ciu.
Biblioteki gminne w 25 wypadkach (przypomnijmy,
reorganizacji bibliotek na wsi związanej ze
że gmin w ogóle jest 39) zatrudniają tylko po
znaczącym wzmocnieniem bibliotek gminnych,
1 osobie (w tym w 3 przypadkach — w niepełnym
musiało mieć negatywne następstwa. Szcząt
wymiarze godzin). Tylko 4 biblioteki gminne zatrud
kowe funkcje bibliotek powiatowych, zacho
niają pracowników z wykształceniem wyższym, w 14
wane
początkowo w zdecydowanej większości
gminach zaś żaden pracownik nie posiada kwalifika
województw w formie rozmaitych „ogniw po
cji bibliotekarskich, a aż 21 „bibliotekarzy” w gbp
średnich”, podlegają z biegiem lat coraz szyb
i ich filiach może się wykazać tylko wykształceniem
szej erozji.
podstawowym.
Zagrożenia wynikłe z likwidacji bibliotek
PRZYCZYNA STRAT
powiatowych, pogłębione zostały równoległą
„reformą” sieci województw. Znaczna część
] Przyczyny kr
stanu ffibliotck pub- „nowych” bibliotek wojewódzkich powstała
Itózhycł^w Ogóle,!
h-< WHSżfczególnoścti w niewielkich miastach, w wyniku przekształ
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plnre^^ptaćjęciertj wych, nie zawsze należących do grona przodu
Idiotek przez sami
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фко w niewielkiej cz!
pośpiesznie powiększanym — przypadkowymi
>inysfciyzysu
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w wielu wypadkach, osobami — kazano z dnia
ożemy bez trudu
Otrzeć już w bardzo, Sdli ;łych|:zasach, a od
na dzień wypełniać nowe obowiązki, o których
połowy lat 70-tyćh
jfą^łne wyraziste
miały one tylko bardzo ogólne pojęcie. No
o^wicrciedleoiew danych" brazyjących czytewym bibliotekom wojewódzkim brakowało
ihictwo. Nie ulega wąt
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prawie wszystkiego: kompetentnych kadr, do
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matyczną działalność instruktażową i szkole
niową na swoim terenie. Zresztą — czy dzia
łalność taką większość nowych bibliotek woje
wódzkich w ogóle podjęła? Pytanie sprawia
wrażenie prowokacji, ale nie jest znów tak
całkiem bezzasadne. Biblioteki te otrzymały
oczywiście statuty z określonymi zadaniami,
ale nikt im ściśle zakresu i sposobów realizacji
tych zadań nie wyspecyfikował. Zabrakło też
szkolenia i wymiany doświadczeń przyśpiesza
jących „dorastanie” nowo kreowanych instytuqi do nowych zadań. A przede wszystkim
zabrakło jakiejkolwiek systematycznej oceny
sprawności i poziomu wykonywania zadań
ogólnowojewódzkich — a instrukcyjno-meto
dycznych i szkoleniowych w szczególności.
Rzecz zrozumiała, że w tych warunkach rozwój
nowych bibliotek wojewódzkich był jednokie
runkowy. Uwaga ich została skoncentrowana
na doskonaleniu obsługi czytelniczej mieszkań
ców miast wojewódzkich i pomnażaniu wła
snego potencjału materialnego — w chwili
debiutu — przeważnie bardzo skromnego
W tych dziedzinach osiągnięto niewątpliwie
dużo. Sprzyjał temu fakt, że na działalność
bibliotek przeznaczano aż do końca lat 80-tych
znaczne środki, których lwia część była kon
sumowana właśnie w miastach wojewódzkich.
W konsekwencji w ciągu ubiegłych 20 lat
biblioteki wojewódzkie zwielokrotniły zbiory
i personel (w wypadku „nowych” bibliotek
średnio 4-krotnie), dorobiły się niezłych lokali
i wyposażenia a także przyzwoitego poziomu
obsługi bibliotecznej środowiska.
Jest to ewidentny, trwały dorobek, który
wzbogacił bazę działalności kulturalnej i in
telektualnej w określonych miastach i pozo
stanie, nawet jeśli niektóre z nich stracą status
stolicy województwa. Niestety, rozrostowi sub
stancji bibliotecznej w miastach wojewódzkich
towarzyszyła nie tylko stagnacja, ale i regres tej
substancji w bibliotekach gminnych i miej
sko-gminnych, mimo iż statutowe zadania bib
liotek wojewódzkich wydatnie wzrosły po lik
widacji bibliotek powiatowych. Już w latach
80-tych „racjonalizowano” w nich zatrudnie
nie, zmniejszył się dopływ nowości.
Trudny do zaakceptowania jes|, też fakt, że
w okazałych konstrukcjach bibliotek woje
wódzkich, zadania ogólnowojewódzkie (a
szczególnie działalność methdyczna), staf^iące teoretycznie nie tylko podstawowąTunkcję
instytucji, ale w ogóle rację jej istnienia, stanowiąwrzóczywbtościiniekfotńymatginasdzła*
latjjośct ■
, .

Po roku 1975 w nieporównywalnie korzy
stniejszej sytuacji, niż „nowe”, znalazły się
„stare” biblioteki wojewódzkie. Biblioteki te
zachowały nieuszczuploną bazę i narzędzia tej
działalności (doświadczone zespoły pracowni
ków, doświadczenia praktyczne, gabinety me
todyczne, dokumentację bazy materialnej, śro
dki lokomocji), a jednocześnie wydatnie
zmniejszyła się liczba placówek, nad którymi
przyszło im sprawować opiekę. Powinno to
spowodować wzrost poziomu działalności tere
nowej tych bibliotek. Jednak czegoś takiego
raczej nie zanotowaliśmy. Wprawdzie przez
szereg lat — a w niektórych województwach
i dotychczas — poziom działalności instruktażowo-metodycznej jest w województwach
wyposażonych w „stare” wbp wyższy niż
w większości „nowych”, ale i tu ma miejsce
szybko postępująca degradacja działalności te
renowej. Uwaga dyrekcji „starych” bibliotek
wojewódzkich skupiła się na problemach funk
cjonowania sieci filialnej w miastach woje
wódzkich (problemach istotnych i ambarasujących, bo biblioteki te działają wyłącznie w mia
stach dużych i wielkich) oraz — tak jak i w bi
bliotekach nowych — na pomnażaniu substancji samych central bibliotek wojewódzkich.
Równolegle we wszystkich — albo prawie
wszystkich — bibliotekach wojewódzkich ma
my do czynienia ze specyficznym dryfem zain
teresowań działów instrukcyjno-metodycz
nych. W bilansie czasu instruktorów jest go
coraz mniej na żmudne i często stresujące
zajęcia związane bezpośrednio z nadzorem bi
bliotek terenowych i praktyczną pomocą bib
liotekarzom (wyjazdy rozpoznawczo-instruktażowe, kontakty z władzami terenowymi,
przygotowywanie pomocy metodycznych, ba
dania i analizy stanu bibliotek, organizowanie
seminariów szkoleniowych i praktyk przywarsztatowych). Ich miejsce zajmują działania nie
wątpliwie ciekawe i pożyteczne — tyle tylko,
że nie mające żadnego bezpośredniego związku
z „terenem”: redagowanie publikacji, środowis
kowa działalność popularyzacyjno-oświatowa,
komputeryzacja bibliotek itp. W tej sytuacji
rozeznanie bibliotek wojewódzkich w bieżącej
sytuacji bibliotek terenowych i ich wpływ na to
co się w tych bibliotekach, z tymi bibliotekami
i wokół nich dzieje jest coraz słabsze, mimo że
uwarunkowania prawne dotyczące zadań
i obowiązków bibliotek wojewódzkich nie ulegfy zmianom, a potencjał tych bibliotek, mie
rzony choćby liczbą i kwalifikacjami pracow
ników, ilością środków lokomocji czy też

urządzeń poligraficznych, powiększył się nie
pomiernie. Istniejąca sytuacja wiąże się z istot
nymi zagrożeniami nie tylko dla bibliotek
stopnia gminnego, ale i dla bibliotek wojewó
dzkich. Wszystkie pełnione przez nie zada
nia — poza właśnie nadzorem nad działalno
ścią bibliotek terenowych i pomocą instruk
tażową na ich rzecz — mogą być przecież
z powodzeniem realizowane przez biblioteki
nie mające w swej nazwie słowa „wojewódzka”
(biblioteki samorządowe miast wojewódzkich,
biblioteki uczelniane i inne naukowe) lub od
powiednie wydziały urzędów wojewódzkich.
SKUTKI
Przejęcie bibliotek lokalnych przez samo
rządy w 1990 roku stworzyło nową sytuację.
Nie oznaczało jednak wcale zmiany zasad
niczych tendencji; wyostrzyło tylko zjawiska
1 problemy narastające od wielu lat. Dziś, gdy
sprawy związane z oceną przydatności biblio
tek, oraz ich finansowaniem i organizacją roz
strzygane są indywidualnie w poszczególnych
gminach — właściwie bez jakiejkolwiek pomo
cy i kontroli z zewnątrz — słabe i osamot
nione placówki wiejskie stały się jeszcze bar
dziej tuż dawniej narażone na rozmaite ograni
czenia i niekorzystne przekształcenia. Gdy wi
zyty i rozmowy w urzędach gmin stały się
trudniejsze i bardziej stresujące niż kiedyś,
jeszcze mniej chętnie niż uprzednio zaglądają
do nich instruktorzy i dyrektorzy bibliotek
wojewódzkich.
W konsekwencji w latach 1980-1993 liczba
czytelników korzystających z bibliotek wiej
skich zmniejszyła się o 36,5% (z 3 312 000 do
2 104 000) a wypożyczeń książek do domu
o 19,5% (z 57 484 000 do 46 292 000). Za
uważmy, że spadek ten nastąpił mimo że:
a) liczba mieszkańców wsi nie uległa zasad
niczym zmianom,
b) w sposób istotny wzrósł poziom formal
nego wykształcenia ludności,
c) nie obserwuje się, w świetle badań czytel
niczych, niekorzystnych zmian w deklarowa
nych zainteresowania książką,
d) w środowiskach posiadających dobrze
zorganizowane, sprawnie działające biblioteki,
czytelnictwo nie tylko nie spada, lecz powoli,
ale systematycznie wzrasta (dotyczy to także
środowisk wiejskich).
Nie ulega wątpliwości, że tak radykalny
spadek czytelnictwa na wsi, nie znajdujący
odpowiednika w żadnym innym kraju europej
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skim, ma swoje źródło głównie w poważnym
ograniczeniu dostępu ludności do książki (lik
widacja punktów, zmniejszenie liczby Hhi, nie
dostateczny dopływ nowości wydawniczych do
bibliotek, katastrofalny stan kwalifikacji bib
liotekarzy, niezadowalający stan organizacyjny
wielu bibliotek gminnych).
NIEBEZPIECZEŃSTWA
Wydaje się, że już najwyższa pora (a może
raczej ostatni moment), by ogłosić powszechny
alarm dla bibliotek publicznych na wsi. Znala
zły się one w wirze zdarzeń, które ściągają je
nieuchronnie w dół. Zły stan zbiorów, lokali,
wyposażenia i personelu obniża ich przydat
ność dla środowiska, a spadek przydatności
i atrakcyjności skłania decydentów do skąpie
nia środków na działalność, do ograniczania
zatrudnienia, do spychania bibliotek do jeszcze
gorszych pomieszczeń. Bez szybkich i radykal
nych środków zaradczych, nic się chyba w tej
materii w najbliższych latach nie zmieni. Przez
pewien czas łudziłem się — i pewnie nie tylko
ja — że w warunkach samorządowych, przy
zadowalającym umocowaniu prawnym ich
działalności, biblioteki wiejskie obronią się sa
me: na początku słabsze pójdą w dół, ale te
najlepsze równocześnie w górę, potem decy
denci tych najgorszych zawstydzą się, zastąpią
niewiele umiejących „bibliotekarzy” ludźmi
sprawniejszymi i ambitniejszymi, sypną trochę
więcej grosza — i tak zacznie funkcjonować
samonapędzający się mechanizm. Scenariusz
ten sprawdza się w wypadku wielu bibliotek
w mniejszych i większych miastach. Ale tu
biblioteki dysponują większym potencjałem
materialnym i intelektualnym, a dla wpływo
wych kręgów środowiskowych elit potrzeba
dostępu do książki i czasopisma jest bardziej
oczywista, więc i o probiblioteczne lobby łat
wiej. Biblioteki na wsi — przypomnijmy: pro
wadzone przez pojedynczych pracowników
o niskich przeważnie kwalifikacjach — są po
prostu za słabe, by skutecznie samodzielnie,
w pojedynkę, rywalizować z miejscowymi reki
nami — lub zgoła piraniami — o złotówki.
Bez konkretnej pomocy organizacyjnej i meto
dycznej bibliotek wojewódzkich, bez bardziej
praktycznej wykładni ze strony Ministerstwa
Kultury i Sztuki obowiązku utrzymywania
przez samorządy bibliotek, bez szybkiego po
wrotu do scentralizowanych form gromadze
nia i opracowania zbiorów — nie mają szans;
erozja ich substancji będzie postępowała dalej.

Znane mi dane za rok 1994 budzą już nie
niepokój, ale przerażenie.
A gra jest warta świeczki — chodzi o zakres
i tempo rozwoju kulturalnego i postępu cywili
zacyjnego naszej wsi. Ciągle prawie połowa
dzieci w Polsce rodzi się i wychowuje na wsi.
Znaczna część z nich na wsi uczy się w szkole
podstawowej i na wsi mieszka ucząc się
w szkołach średnich i zawodowych. Mimo
przejściowego zahamowania tempa urbaniza
cji, co roku wiele tysięcy młodych ludzi ze wsi
osiedla się w miastack Od stopnia ich chłon
ności intelektualnej, wrażliwości moralnej, ak
ceptowanych wzorców zachowań kulturalnych
zależy w jakimś stopniu — zapewne wcale nie
marginesowym — rozwój nie tylko wsi, ale
i całego kraju. Skromny udział — pewnie, że
niewspółmierny do roli szkoły, rodziny czy
telewizji — w tym rozwoju będą miały i biblio
teki publiczne. Jeśli w „wiek produkcyjny”
będą wstępować coraz liczniejsze roczniki lu
dzi, którzy nigdy nie zetknęli się z książką
i poważnym czasopismem, ludzi nie umieją
cych korzystać z książki, nie zdających sobie
sprawy z korzyści i satysfakcji płynących z lek
tury — trudno będzie liczyć na zajęcie przez
Polaków korzystnej „niszy środowiskowej”
w zintegrowanej Europie. I będziemy w dal
szym ciągu w tej Europie na pieniądze prze
mieniać głównie nie wiedzę i wyobraźnię, a tyl
ko siłę mięśni.
JAK WYJŚĆ Z DOŁKA?
Na zakończenie spróbujmy zarysować moż
liwości wyjścia z dołka. A możliwości takie
istnieją i nie zawsze wiążą się z dopływem
pieniędzy.
Proces degradacji bibliotekarstwa wiejskiego
nie zaszedł — mam nadzieję — tak daleko, by
stać się w skali krajowej zjawiskiem nieod
wracalnym. W kilku wypadkach funkcjonują
jeszcze sprawnie całe systemy wojewódzkie.
W każdym województwie — nawet w tych
z końca tabel, gdzie czytelnikiem jest już tylko
co dziesiąty mieszkaniec wsi — uchowały się
z rzadka całkiem przyzwoite pojedyncze pla
cówki. Są więc — bliżej niż w Danii lub
Wielkiej Brytanii — wzorce dobrej, efektywnej
pracy, jest do czego nawiązywać w działalności
instruktażowej, szkoleniowej czy też publicys
tycznej. Wcale nie tak złe, na tle. sytuacji
w innych państwach, są podstawy legislacyjne
naszego bibliotekarstwa samorządowego. Okre
ślają one celnie zadania bibliotek, ich organiza

cję, obowiązki samorządów w stosunku do
bibliotek, wreszcie formy nadzoru merytorycz
nego i organizacyjnego nad działalnością bib
lioteczną na poziomie wojewódzkim i central
nym. Ogromnym atutem są biblioteki woje
wódzkie — liczne i dysponujące dużym poten
cjałem intelektualnym i bazą materialną. Przy
poprawnym sprołilowaniu działalności tych bi
bliotek, uświadomieniu im, do czego są powo
łane, i sprawnym, konsekwentnym egzekwo
waniu wykonywania przypisanych im za
dań — możliwe są szybkie, wręcz spektakular
ne zmiany w zakresie i poziomie kontaktów
tych bibliotek z „terenem”. Nie mniejszym
atutem jest wcale nie tak słabe zaplecze nauko
we i dydaktyczne naszego bibliotekarstwa. In
stytut Książki i Czytelnictwa, Centrum Usta
wicznego Kształcenia Bibliotekarzy z siecią
placówek filialnych, liczne ciągle zakłady bib
liotekoznawstwa na wyższych uczelniach —
wszystkie te instytucje mogą sporo zdziałać
także na rzecz rozwoju bibliotekarstwa pub
licznego, w tym i wiejskiego. Mamy wresz
cie — godne zapewne zazdrości ze strony biblio
tekarzy wielu krajów — możliwości wydawni
cze w postaci Wydawnictwa SBP z czasopi
smami fachowymi i licznych publikacji BN. Ma
więc kto wydawać literaturę fachową i jest
odpowiednie forum dyskusyjne i narzędzia po
rozumienia się „góry” z „dołem” i odwrotnie.
Z powyższego wyliczenia wynika więc, że
mamy właściwie prawie wszystkie podstawowe
elementy niezbędne do sprawnego funkcjono
wania systemu bibliotecznego, w tym i jego
najniższych, gminnych, ogniw.
Brak w tym mechanizmie tylko jednego, ale
zasadniczego dla sprawnego funkcjonowania
całości, elementu: siły sprawczej, która by ca
łość wprawiała w ruch, zapewniała minimum
koordynacji działań poszczególnych jej części,
rozliczała poszczególne segmenty i ogniwa
z wykonywania przypisanych im zadań. Brak
po prostu centralnego ogniwa kierowniczego.
Nie może być żadnych wątpliwości, że rolę tę
może i powinno wykonywać Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Zobowiązuje je do tego nie
tylko ustawa o bibliotekach (art. 24.2 — „Na
czelny nadzór nad bibliotekami publicznymi
sprawuje Minister Kultury i Sztuki”), ale także
ustawa o Urzędzie Ministra Kultury i Sztuki
(art. 3.6) oraz rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu dzia
łania MKiS (art. 1.1.). Ale ustawy swoją drogą,
a życie swoją. Aby minister mógł faktycznie
pełnić zleconą mu funkcję, powinien posiadać

odpowiednie narzędzie, to jest zespół kom
petentnych urzędników odpowiedzialnych za
ten odcinek kultury. Nieszczęście polega na
tym, że tego narzędzia od bardzo dawna brak.
Stąd długotrwała choroba postępującego para
liżu porażającego nasz organizm biblioteczny,
którego niektóre przejawy zasygnalizowałem
wyżej. Jeśli szybko nie znajdziemy na tę choro
bę lekarstwa, będzie postępować degradacja
bibliotekarstwa publicznego — a w pierwszym
rzędzie jego najsłabszej części — bibliotekar
stwa wiejskiego ”.
PRZYPISY:
** Zob. J. Kołodziejska: Biblioteki publiczne po re
formie administracyjnej kraju. Wwa 1980 (rozdziały IV,
V, VI).
Szczegółowo rozpatrywałem niedostatki centralnego za
rządzenia w artykule „Biblioteczne mielizny” G,Poradnik
Bibliotekarza” 1983, nr 7/8, s. 9).

Jan Burakowski jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Sierpcu.

Katarzyna Pokój

Specyfika zawodu
nauczyciel bibliotekarz
Geneza i obecny status zawodu nauczyciel
bibliotekarz — charakterystyka zajęć typowego
przedstawiciela tego zawodu — kłopoty z inte
gracją zawodową — własna organizacja zawo
dowa (red.)
Biblioteki szkolne są najliczniejszą i naj
większą (pod względem liczby czytelników i za
sobności księgozbiorów) siecią bibliotek. Pra
cuje w nich liczna grupa bibliotekarzy. W roku
szkolnym 1991/92 zatrudnionych tam było
26 332 bibliotekarzy, z czego 11 868 w pełnym
wymiarze godzin ”. Czy jest to osobna spec
jalizacja zawodowa?
Wedhig Włodzimierza Goriszowskiego
o zawodzie można mówić tvtedy, gdy zostały
spełnione następujące podstawowe warunki:
a) ustalenie dorobku teoretycznego i meto
dologii problemu, określenie modelu pracow
nika o tej specjalności zawodowej,
b) określenie przedmiotu studiów, wytypo
wanie uczelni przygotowujących daną grupę
osób do zawodu.
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c) pojawienie się grupy ludzi, dla których
dany zawód jest podstawowym źródłem utrzy
mania
W odniesieniu do bibliotekarzy szkolnych
warunki te zaistniały po 1957 roku, czyli
z chwilą wprowadzenia do szkół zarządzeniem
ministra oświaty pedagogicznych etatów bib
liotekarskich ”. Pod względem uposażenia
zrównano bibliotekarzy z innymi nauczyciela
mi. Określono także kwalifikacje bibliotekarzy
szkolnych — musieli mieć przygotowanie pe
dagogiczne i bibliotekarskie. W miarę upływu
łat zmieniały się warunki pracy nauczycieli
bibliotekarzy, a także wymagania kwalifikacyj
ne w stosunku do nich. Było to związane
z ogólnymi zmianami w szkolnictwie. Biblio
teka szkolna musiała dostosowywać się do
tych zmian, a jej pracownicy doskonalić swoje
metody pracy, aby mogła ona pełnić właściwą
rolę w nowoczesnej szkole.
Obecnie warunki pracy i wynagrodzenia
oraz pensum godzin nauczycieli bibliotekarzy
reguluje ustawa z dn. 26 stycznia 1982 roku
„Karta Nauczyciela” ”. Od roku szkolnego
1983/84 zobowiązano nauczycieli bibliotekarzy
do prowadzenia w ramach etatu lekcji przy
sposobienia czytelniczego i informacyjnego (po
2 godz. w każdej klasie) w systemie klaso
wo-lekcyjnym. Ukazały się także programy
nauczania dla poszczególnych typów szkół.
Pracę biblioteki szkolnej regulował także bar
dzo szczegółowo program pracy biblioteki
szkolnej, który ukazał się w 1983 roku ”.
Stanowił on podsumowanie dorobku biblio
tekarstwa szkolnego w Polsce i mimo iż w tej
chwili nie jest to już akt obowiązujący, stanowi
zbiór cennych wskazówek dla pracowników
bibliotek.
W myśl tych wszystkich aktów prawnych
bibliotekarz jest pracownikiem dydaktycznym
szkoły. Na równi z nauczycielami realizuje
program pracy dydaktyczno-wychowaczej
szkoły. Można więc spytać — nauczyciel czy
bibliotekarz? Jest on pełnoprawnym członkiem
Rady Pedagogicznej i bierze czynny udział
w życiu szkoły. W związku z tym wymaga się
od nauczycieli bibliotekarzy bardzo wysokich
kwalifikacji — pedagogicznych i bibliotekar
skich na poziomie szkoły wyższej. Jego wiedza
fachowa musi obejmować całokształt zasad
związanych z funkcjonowaniem biblioteki —
gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowanie
biblioteczne, udostępnianie, konserwacja, sele
kcja zbiorów. Wiedza ta na każdym szczeblu
działań bibliotekarskich musi być w wysokim

stopniu praktyczna. Bibliotekarz w szkole nie
ma tego komfortu zajmowania się w sposób
dogłębny jedną tylko dziedziną działania bibliotekL On musi znać dobrze wszystkie prace
biblioteczne. Wielofunkcyjność i wszechstron
ność pracy bibliotekarza szkolnego nie ma
sobie równych tak na terenie szkoły, jak i in
nych typów bibliotek. Musi on ciągle się do
kształcać, aby prawidłowo organizować war
sztat pracy. Sam dokonuje zakupów książek,
czyli potrzebna jest mu dobra orientacja
w programach nauczania poszczególnych
przedmiotów, literaturze dziecięcej i młodzie
żowej, pedagogicznej a w szkołach zawodo
wych w określonej dziedzinie wiedzy. Prowa
dzi całą dokumentację biblioteki, często sam
przeprowadza skontrum, rozlicza stan biblio
teki z księgowością. Wszystkie te czynności
wymagają dużej staranności ponieważ wiąże
się to z odpowiedzialnością materialną. Naj
częściej sam naprawia książki, sam je dźwiga
z księgarni. Z pewnością można stwierdzić, że
wszystkie te czynności mają ograniczony za
kres, ale jest on ograniczony głównie ilościowo,
a nie jakościowo.
Nauczyciel bibliotekarz sam tworzy war
sztat bibliograficzny. Prowadzi przeważnie
dwa katalogi, w większości bibliotek także
kartoteki zagadnieniowe oraz teczki tematycz
ne. W szkołach zawodowych często sam two
rzy kartoteki zagadnieniowe z czasopism fa
chowych. W związku z tym musi się orien
tować w programach nauczania przedmiotów
zawodowych i utrzymywać stały kontakt
z nauczycielami, aby móc ocenić przydatność
poszczególnych artykułów.
Obowiązuje także nauczyciela bibliotekarza
znajomość dydaktyki, zasad i metod naucza
nia. Prowadzi bowiem obowiązkowe lekcje
z „Przysposobienia czytelniczego i informacyj
nego”, które są bardzo sformalizowane i wy
magają odpowiedniego przygotowania. Po
trzebna jest mu wiedza psychologiczna, umie
jętność poznawania zainteresowań oraz inte
lektualnych potrzeb uczniów. Musi dbać o jak
najlepszą współpracę z nauczycielami, znać
programy nauczania, zestawy lektur itd.
W codziennym obcowaniu z młodym czy
telnikiem pomaga mu w poszukiwaniach bib
liograficznych ucząc go korzystania z różnego
rodzaju informacji i z różnych źródeł infor
macji. Powinien dużo czasu poświęcać indywi
dualnym kontaktom z uczniami, aby możliwie
najlepiej kierować czytelnictwem i kształtować
zainteresowania czytelnicze.

Pracuje także z aktywem bibliotecznym,
łącznikami klasowymi i musi stosować w tej
pracy bardzo atrakcyjne i różnorodne formy,
aby biblioteka była miejscem, które się chętnie
odwiedza.
Często nauczyciel bibliotekarz jest animato
rem życia kulturalnego szkoły. Prowadzi różne
kółka zainteresowań, redaguje wspólnie
z uczniami gazetę szkolną, przygotowuje okoli
cznościowe apele. Uczestniczy także czynnie
w pracach Rady Pedagogicznej, gdzie jest
obarczany dodatkowymi obowiązkami.
Praca nauczyciela bibliotekarza ze względu
na konieczność łączenia czynności pedagogicz
nych z bibliotekarskimi ma zupełnie inny cha
rakter ińż praca bibliotekarzy w innych typach
bibliotek Jest on skazany na całkowitą samo
dzielność. W bibliotece szkolnej nie ma funkcji
kierowniczej, nie ma też żadnej możliwości
awansowania. Podnoszenie kwalifikacji nie
wiąże się z żadnymi wymiernymi korzyściami,
czy to finansowymi czy też prestiżowymi.
Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje czy
telnika i użytkownika informacji wszystkim
innym typom bibliotek. Czytelnika wyrobione
go, wyposażonego w konkretne umiejętności.
Jest to działalność na szczeblu podstawowym.
Im będzie lepsza i efektywniejsza tym więcej
czytelników zyskają inne biblioteki. Jednak
praca ta jest niedoceniana i w szkole przez
środowisko nauczycielskie oraz władze oświa
towe, a także, co zaskakuje, przez środowisko
zawodowe bibliotekarzy. Nauczyciele biblio
tekarze mają trudności z utożsamieniem się
z jakąś większą grupą zawodową na co zwróci
ła uwagę A. Zając: „Bo to ani w 100% nauczy
ciel (bo też bibliotekarz), ani w 100% biblio
tekarz (bo chyba też nauczyciel)”
Brak po
czucia przynależności do większej grupy zawo
dowej szczególnie pogłębił się w ostatnich
latach. Ustawa o systemie oświaty z dn.
7 września 1991 roku nie zobowiązuje szkół do
tworzenia i utrzymywania bibliotek szkol
nych a projekt nowej ustawy o bibliotekach
nie włącza ich w sposób jednoznaczny do
ogólnopolskiej sieci bibliotek. Próba pominię
cia dorobku teoretycznego i praktycznego bib
liotekarstwa szkolnego w Polsce skonsolido
wała i uaktywniła to środowisko zawodowe.
Szczególnie, że stało się to w momencie kiedy
jego dorobek jest znaczny, biblioteki szkolne
coraz bardziej nowoczesne, o różnorodnych
zbiorach. Część z nich dysponuje już kom
puterami, magnetowidami. Kwalifikacje na
uczycieli bibliotekarzy są coraz wyższe i można
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mówić о dopracowaniu się już form dokształ
cania, doskonalenia zawodowego. Dopracowa
no się swoistych form i metod pracy. Nie
wszystko jest idealne, ale należałoby to ulep
szać, doskonalić. W dobrej, nowoczesnej szko
le biblioteka powinna stanowić podstawę jej
pracy. Nie jest możliwe przerzucenie tego za
dania na bibliotekę publiczną.
Dotychczas aktywność społeczna bibliote
karzy szkolnych przejawiała się w ramach
innych organizacji. Przez wiele lat przy Stowa
rzyszeniu Bibliotekarzy Polskich działała Sek
cja Bibliotek Szkolnych, która później ode
rwała się od SBP i znalazła schronienie pod
skrzydłami ZNP i działa do dziś jako Komisja
Bibliotekarska Zarządu Głównego Związku.
W ciągu ostatnich lat podejmowano starania,
aby w strukturze SBP powołać ogólnopolską
reprezentację nauczycieli bibliotekarzy. Nie zo
stały one uwieńczone sukcesem, a problematy
ka bibliotek szkolnych i pedagogicznych
w pracach władz naczelnych SBP zeszła na
plan dalszy. W związku z tą sytuacją powołano
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Polskich, które zostało zarejestrowane 22
września 1992 roku. Własną organizację bib
liotekarze szkolni powołali głównie po to, aby
mieć możliwość artykułowania swoich opinii
i potrzeb, być równoprawnym partnerem dla
innych organizacji. Istotnym dorobkiem śro
dowiska nauczycieli bibliotekarzy jest istnienie
miesięcznika „Biblioteka w Szkole” służącego
pomocą bibliotekarzom szkolnym, ale także
będącego miejscem dyskusji o problemach za
wodowych, wymiany doświadczeń i opinii
Czy można mówić o zawodzie nauczyciela
bibliotekarza? Uważam, że tak, ponieważ zo
stały spełnione wszystkie pośrednie ku temu
warunki. Można tylko dyskutować czy jest to
specyficzna specjalizacja bibliotekarza czy na
uczyciela. Uważam, że jednak bibliotekarza
i być może tytuł zawodowy nauczyciel biblio
tekarz budzi wiele zastrzeżeń, za bardzo biblio
tekarze szkolni chcą się utożsamiać z nauczy
cielami. Być może tytuł bibliotekarza szkol
nego byłby tu bardziej adekwatny. Ale czy na
pewno? Jednak bibliotekarz szkolny jest także
nauczycielem. I chyba na tym polega specyfika
tego zawodu. Na dążeniu do możliwie efektyw
nego połączenia dwóch różnych specjalizacji.
Jeżeli bibliotekarz szkolny chce dobrze wyko
nywać swoje zadania musi być i biblioteka
rzem i nauczycielem-wychowawcą. Tylko wte
dy uczniowie i nauczyciele docenią istnienie
biblioteki w szkole.
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PRZYPISY:
*’ Ł. Błońska: Aktualne problemy bibliotek szkolnych
i pedagogicznych w pracach Ministerstwa Edukacji Na
rodowej (Komunikat). „Biblioteka w Szkole” 1992 nr 11
s. 7-8.
W. GoriszowsI i: Bibliotekarz szkolny — jego cechy
osobowości a efektywność działania. Katowice 1976.
” „Dziennik Urzędowy Ministra Oświaty" 1957 nr 5.
** Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 roku. Karta Nauczyciela.
„Dziennik Ustaw PRL" 1982 nr 3 poz. 19.
” Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dn. 13
maja 1983 roku w sprawie programu pracy bibliotek
szkolnych w resorcie oświaty i wychowania. Załącznik.
Program pracy biblioteki szkolnej. „Dziennik Urzędodowy MOiW” 1983 nr 5 poz. 30-31.
A. Zając: Poważnie wokół spraw biblioteki szkolnej.
„Poradnik Bibliotekarza" 1990 nr 9 s. 14.
” Ustawa z dn. 7 września 1991 roku o systemie
oświaty. ..Dziennik Ustaw Rzecz. Pol.” 1991 nr 95
art. 67.

Katarzyna Pokój Jest nauczycielem bibliotekarzem
w Gdańsku.

Jadwiga Sadowska

Hasła przedmiotowe
Biblioteki Narodowej.
Przejmować? Zmieniać?
Odrzucać?
Opisy bibliograficzne własne czy przejmowa
ne -— praktyka bibliotek amerykańskich —
Słownik Haseł Przedmiotowych BN czy wła
sny? — czy biblioteki publiczne powinny two
rzyć własne opisy przedmiotowe?
1. Wprowadzenie
Od czasu, gdy biblioteki zaczęły korzystać
z komputerów do opracowania i obsługi swo
ich zbiorów i czytelników, wytworzyła się jako
ściowo nowa sytuacja. Po pierwsze opis doku
mentu nie musi być sporządzany w każdej
bibliotece, która ma dokument, ale może być
w łatwy sposób przejmowany od innych i mo
dyfikowany w razie potrzeby. Po drugie opis
dokumentu wprowadzony raz do bazy danych
może służyć różnym celom (w tym także two
rzeniu tradycyjnych katalogów kartkowych),
ale przede wszystkim może być wieloaspek
towo wyszukiwany według każdego oznako
wania elementu. Ta sytuacja wpłynęła także na
rolę narodowych central bibliograficznych.

które z obowiązku rejestrują dokumenty pub
likowane na terenie kraju.
Zadajmy sobie więc pytania: jak biblioteki
powinny zachować się wobec tej nowej sytu
acji, w jakim stopniu powinny wykorzystywać
opisy bibliograficzne przygotowywane przez
innych, co powinny opracowywać same, na ile
powinny zmieniać opisy rzeczowe? Stanowią
one niewątpliwie pewien problem, ponieważ
nie ma tu i nie może być dokładnych regulacji,
tak jak przy opisie bibliograficznym, bowiem
analiza treści jest sprawą indywidualną i każdy
może dostrzec w dokumencie inne aspekty, co
innego może uznać za ważne. Pewnym regu
lacjom podlega język, w którym ostatecznie
zostanie sformułowany opis rzeczowy, ale i tu
istnieją rozbieżności, których trudno jest unik
nąć, a tym bardziej całkowicie wyeliminować.
Doświadczenia bibliotek zagranicznych
wskazują, że nie opłaca się katalogować samo
dzielnie swoich zbiorów, chyba że są to doku
menty, których nie gromadzą inne biblioteki,
dotyczy to zwłaszcza wydawnictw regional
nych. Łatwiejsze i tańsze jest przejmowanie
opisów bibliograficznych od tych, którzy zro
bili je wcześniej (tzw. współkatalogowanie) lub
od tych, których jest to obowiązkiem (centrale
bibliograficzne), czy od tych, którzy się w tym
specjalizują, kierując się względami komercyj
nymi (na razie firmy takie w Polsce nie ist
nieją). W amerykańskich bibliotekach publicz
nych samodzielnie kataloguje się ok. 5% zbio
rów, resztę przejmuje się od innych. W biblio
tekach mających księgozbiory specjalistyczne
kataloguje się samodzielnie do 30% piśmien
nictwa. To jest kierunek, którym zapewne
pójdą też biblioteki polskie.
Przechodząc do spraw opisu rzeczowego
(przedmiotowego) zajmijmy się dwiema sytu
acjami; pierwszą, gdy biblioteka sama decyduje
się tworzyć opisy przedmiotowe, i drugą, gdy
decyduje się ona korzystać z opisów przed
miotowych przygotowanych przez kogo inne
go, w naszym przypadku przez Bibliotekę
Narodową. Otóż, jeśli biblioteka decyduje się
robić opis rzeczowy samodzielnie, to przede
wszystkim musi mieć odpowiednio przygoto
wanych pracowników, którzy się tym zajmą,
przy czym przedsięwzięcie to powinno być
długoplanowe, na które należy przewidzieć
odpowiednie środki. Trzeba też określić wzor
ce metodyczne, do których biblioteka będzie
się odwoływać — powiedzmy, że dla bibliotek
uniwersalnych będą to wzorce wypracowane
w Bibliotece Narodowej, a dla bibliotek spec

jalnych wzorcem będzie metodyka głównych
bibliotek dziedzinowych (medycznych, wojsko
wych, rolniczych itp.). Jeśli jednak biblioteka
czy grupa bibliotek nie zaakceptuje ich — po
winna opracować swoje — tak postąpiły np.
biblioteki grupy VTLS. I tu znów chciałabym
powiedzieć o praktyce spotykanej w biblio
tekach amerykańskich. Otóż tamte biblioteki
przejmując opis bibliograficzny przejmują tak
że opis rzeczowy, najczęściej sporządzony
przez Bibliotekę Kongresu, sieć bibliotek na
ukowych (RLIN) lub sieć bibliotek należących
do Online Computer Library Center, ale jeśli
są to biblioteki specjalne (medyczne, wojskowe,
rolnicze), to dodają własny opis (hasła przed
miotowe, słowa kluczowe lub symbole klasyfi
kacji), posługując się odpowiednimi słownika
mi i tezaurusami speqalistycznymi. Jest to
konieczne, bowiem wymaga tego piśmien
nictwo gromadzone przez te biblioteki, a także
użytkownicy tych bibliotek, którzy znają i po
sługują się terminologią bardzo specjalityczną.
2^tem przejmujmy opis rzeczowy (hasła przed
miotowe i symbole UKD) w tej postaci, którą
daje bibliografia narodowa, nie wykasowujmy
go, nie poprawiajmy, natomiast tam, gdzie
wydaje się konieczne dodanie własnych haseł
czy symboli klasyfikacyjnych (dotyczy to księ
gozbiorów specjalistycznych), dopiszmy je
w oddzielnych polach. Nie ma opracowania
rzeczowego doskonałego, nigdy ińe zadowoli
my wszystkich, a system zautomatyzowany
stwarza tyle możliwości uściślenia wyszukiwa
nia, że nawet te niedoskonałe i siłą rzeczy zbyt
ogólne hasła zamieszczone w bibliografii naro
dowej, mogą się przydać. Opracowanie rzeczo
we jest mało znormalizowane i po kilku latach
może się okazać, że nie panujemy nad metody
ką, nie mamy czasu i środków, aby rozwijać
własne słowniki. Jest to droga, która na po
czątku może wydać się łatwa i prosta, ale taką
w rzeczywistości nie jest.
2. Język haseł przedmiotowych Biblioteki Na
rodowej
Spotykamy się czasem z opinią, że hasła
przedmiotowe opisujące książki zarejestrowa
ne w „Przewodniku Bibliograficznym” nie od
powiadają w pełni bibliotekom, że dla jednych
są one zbyt szczegółowe, a dla innych zbyt
ogólne. Kiedy jednak próbujemy ustalić, w ja
kich sytuacjach hasła są niewystarczające, to
okazuje się, że jest to trudne, tzn. że nie można
podać jakiejś zasady, choć w rzeczywistości

13

zdarzają się przypadki czy to niedokładnie nych użytkowników) i pewnych swych racji
zatematowanych książek, czy też nieadek pracowników bibliotek. Rzecz w tym, aby te
watnie dobranych haseł. Zasadniczy problem rozbieżności w myśleniu o treści dokumentu
sprowadza się tu do odpowiedzi na pytanie: zminimalizować, ponieważ wyeliminować cał
czy nie akceptujemy pojedynczych przypad kowicie się ich nie da. W tym celu tworzone są
ków tematowania, czy nie akceptujemy sys odpowiednie słowniki (kartoteki), umożliwiają
temu, czyli metodyki stosowanej w BN. Jeśli ce przechodzenie od wyrażeń odrzuconych do
nie akceptujemy pojedynczych przypadków, to przyjętych, odsyłające do wyrażeń podrzęd
jest to sprawa tylko usprawnienia stosowania nych, wskazujących wyrażenia nadrzędne, po
tego języka, jeśli jednak nie akceptujemy spo dające wzorce poszukiwań. Takim słownikiem
sobu tematowania, zakresu stosowanego słow jest Słownik Języka Hasel Przedmiotowych
nictwa, budowy haseł przedmiotowych, to Biblioteki Narodowej. Zawiera on niestety tyl
sprawa ma znacznie poważniejszy wymiar, bo ko tematy — nazwy ogólne. Trzeba pamiętać
wiem dotyczy istoty samego języka. Od od też, że jest on odzwierciedleniem opracowania
powiedzi na to pytanie zależą nie tylko dalsze piśmiennictwa polskiego wpływającego do BN.
prace nad językiem haseł przedmiotowych Słownik ten jest stale rozbudowywany z wido
w BN, ale także prace, które być może powin czną tendencją do uszczegółowietńa i nazywany być podjęte w innych bibliotekach.,^-— .nia rzeczy wprost. Jego zasób w ciągu 6 lat
Jest rzeczą oczywistą, że biblioteki specjalne,” ' ■ (między pierwszym a drugim wydaniem) zwięktóre gromadzą piśmiennictwo z określonych - kszył się dwu i półkrotnie — z 4,5 tys. tematów
dziedzin, nie tylko krajowe, ale i zagraniczne, w I wydaniu do 11 tys. w II wydaniu. Na
muszą posługiwać się słownictwem specjali pytanie czy mogą oprzeć się na nim biblioteki
stycznym i one nie mogą zadowolić się tym, co '■i.specjalne trzeba odpowiedzieć w połowie negaznajdują w hasłach przedmiotowych biblio ^tywińe, w połowie pozytywnie. Otóż biblioteki
grafii narodowej, która po pierwsze opiera się specjalne mogą posługiwać się terminologią ze
tylko na piśmiennictwie krajowym, a po dru słownika dla pewnej tylko części swojego księ
gie — musi zachować w miarę równomierny gozbioru, tj. tych dokumentów, które dotyczą
poziom indeksowania dla wszystkich dziedzin, zagadnień ogólnych w dziedzinach, w których
co nie oznacza zrezygnowania z adekwatnego specjalizuje się biblioteka, bądź też zagadnień
(trafnego i szczegółowego) wyrażania treści. peryferyjnych dla tych dziedzin. Dla dokumen
Myślę jednak, że opis przedmiotowy, który tów przedstawiających zagadnieińa charakte
oferuje bibliografia narodowa, jest wystarcza rystyczne dla specjalizacji bibliotek, a zwłasz
jący dla bibliotek o księgozbiorach uniwersal cza nowatorskie, o nieustalonej terminologii,
nych, a do takich należą biblioteki publiczne. biblioteka musi ustalać hasła przedmiotowe
Niezadowolenie z haseł przedmiotowych lńb słowa kluczowe sama. Natomiast, jeśli
jest też skutkiem rozbieżności w myśleniu chodzi o biblioteki o zbiorach uniwersalnych,
o treści dokumentu między indeksującym do głównie polskich, tak jak to jest w bibliotekach
kument (bibliotekarzem) i poszukującym do publicznych, to wydaje się, że słownictwo sto
kumentu (użytkownikiem), co przejawia się sowane w BN jest wystarczające.
I ostatnia sprawa, którą trzeba mieć na uwa
w języku informacyjno-wyszukiwawczym, któ
rego znajomość jest inna u bibliotekarza, a in dze, gdy oceniamy hasła przedmiotowe „Przewo
na u użytkownika. Tak więc inaczej analizuje dnika Bibliograficznego” — jest pewna różnica
dokument doświadczony pracownik biblioteki, w funkcji haseł przedmiotowych będących ad
który zna język (np. UKD, czy jhp) i wie jak notacją dla pojedynczej książki a hasłami trak
zbudowane bywają opisy rzeczowe w tym towanymi jako klucze wyszukiwawcze w sys
języku, inaczej myśli początkujący pracownik, temie. Nie są to jednak różnice, które uniemoż
jeszcze inaczej użytkownik, formułując pytanie liwiałyby wykorzystanie haseł przedmiotowych,
w języku naturalnym. Ogólnie rzecz biorąc zwłaszcza w katalogach komputerowych.
Wracając więc do pytania o to, czy hasła
pracownik myśli w sposób schematyczny, sto
sując pewne wzorce analizy i zapisu, natomiast przedmiotowe zamieszczane w „Przewodniku
użytkownik myśli bardziej elastycznie. Jest to Bibliograficznym” mogą być podstawą prowa
więc nierówność wiedzy bibliotekarza i czytel dzenia poszukiwań rzeczowych, odpowiedzia
nika o sposobie wyrażania treści dokumentów łabym zdecydowanie tak, zwłaszcza w syste
i tworzeniu opisów rzeczowych. W efekcie mach zautomatyzowanych, ale nie dla wszyst
mamy niezadowolonych czytelników (także in kich są one wystarczające.

J
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Podsumowując, chciałabym zwrócić uwagę
na to, że:
— język haseł przedmiotowych jest językiem
sztucznym, który wymaga poznania (słownictwa
i metodyki), aby się nim posługiwać; byłoby dużym
błędem, gdyby się okazało, że podejmowane inic
jatywy, zwłaszcza w bibliotekach publicznych są
skutkiem słabej znajomości metodyki języka haseł
przedmiotowych i nie do końca rozpoznanych
rzeczywistych potrzeb czytelników;
— rozbudowa i zmiany w języku powinny być
przemyślane; musimy tu sobie wyraźnie odpowie
dzieć na pytanie, czy nie zadowala nas zakres
słownictwa, którym posługuje się Biblioteka Naro
dowa, czy nie odpowiada nam struktura budowy
artykułów przedmiotowych w „Słowniku Języka
Haseł Przedmiotowych BN”, czy nie akceptujemy
sposobu budowy haseł przedmiotowych, czy chcemy zmian metodycznych w opracowaniu przed
miotowym; są to cztery różne zagadnienia;
— żaden język sztuczny nie zadowoli
wszystkich użytkowników i to, co zrobimy pod
wpływem sugestii jednych, może okazać się
niezadowalające dla innych;
— budowa własnych słowników haseł
przedmiotowych (nie dotyczy to rozbudowy
słownictwa specjalistycznego „w dół” przez
biblioteki o piśmiennictwie specjalistycznym)
doprowadzi z czasem raczej do dezinformacji
niż usprawnienia informacji rzeczowej.
Dr Jadwiga Sadowska jest zastępcą dyrektora Biblio
teki Narodowej i kierownikiem Instytutu Bibliografi
cznego tejże instytucji.

T. Elwira Śliwińska

Komputeryzacja
a zarządzanie biblioteką
Obszary zmian organizacyjnych i ich uwa
runkowania — funkcje biblioteki wg Marka
Nielsa — specjaliści dziedzinowi i konsekwen
cje ich zatrudnienia — rola oddziału automaty
zacji i administratora systemu — kolejność
komputeryzowanych funkcji — kiedy zamknąć
katalogi kartkowe? (red.)
Uczestnicząc już w kilku konferencjach do
tyczących automatyzacji bibliotek, a szczegól

nie w ostatniej dotyczącej organizacji i za
rządzania bibliotekami naukowymi w procesie
automatyzacji, odbywającą się w Poznaniu
w dniach 15-17 XI 94 r., postanowiłam po
dzielić się swoimi przemyśleniami w oparciu
o doświadczenia własne i innych bibliotek
zarówno publicznych, jak i naukowych.
Faktem jest zmiana struktury biblioteki
i przystosowanie jej do mającej nastąpić komputeryzacji, chociażby ze względu na zmianę
technologii, ale też z tego powodu, że struktury
funkcjonujące w bibliotekach są mocno „sko
stniałe” i nie przystają do nowych zadań.
W praktyce oznacza to tworzenie lub likwida
cję poszczególnych komórek organizacyjnych,
zmianę związków i relacji zachodzących we
wnątrz organizacji, jak i modyfikację rodzaju
prac wykonywanych na poszczególnych stano
wiskach pracy. Zmiany te pozwalają sprostać
bieżącym i przyszłym potrzebom w zakresie
zasobów i usług oraz stworzyć środowisko
pracy, które będzie sprzyjało zaangażowaniu
i doskonaleniu fachowego personelu. Zmiany
mają także poprawić system zarządzania, skró
cić czas trwania poszczególnych procesów,
zmniejszyć koszty oraz ułatwić użytkownikowi
korzystanie ze zbiorów.
Komputeryzacji procesów biblioteczno-informacyjnych musi towarzyszyć szereg różnych
zmian strukturalnych, pozwalających na wy
odrębnienie działań szczególnie istotnych
w tym procesie. Można by wyróżnić dwie
grupy działań wykonywanych w każdej or
ganizacji. Są to działania podstawowe i pomo
cnicze. Do działań podstawowych zaliczyć
można wszystkie procesy, specyficzne dla bib
lioteki, które wiążą się z procesami gromadze
nia, opracowania, przechowywania, udostęp
niania, informowania i obsługą czytelników.
Można przyjąć, że automatyzacja dotyczyć
będzie działań rutynowych, polegających
przede wszystkim na porządkowaniu, aktuali
zacji, powielaniu i przeszukiwaniu.
Do działań pomocniczych zaliczać będziemy
takie działania, które zapewniają ciągłość fun
kcjonowania każdej organizacji obejmujące
procesy administracyjno-biurowe, finansowe,
osobowe oraz utrwalające (magazynowanie,
transport, konserwacja, kontrola). One rów
nież charakteryzują się znaczną liczbą prac
typowych i rutynowych. Komputeryzacja obej
muje przede wszystkim działania na zbiorach
informacji, natomiast w niewielkim stopniu
działania na dokumentach stanowiących zasób
biblioteczny (kod paskowy). Komputeryzacja
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tych ostatnich działań uzależniona jest od
postaci fizycznej gromadzonych dokumentów.
Większość z nich to nośniki tradycyjne, tj.
książki wymagające pracy manualnej, związa
nej z przemieszczaniem, nanoszeniem znaków
własnościowych, oprawą itp.
Na zarządzanie biblioteką w okresie kom
puteryzacji (i nie tylko) mają wpływ różnego
rodzaju warunki. Można je podzielić na wa
runki wewnętrzne, jakie tworzą: lokal, pracow
nicy, zbiory i czytelnicy oraz warunki zew
nętrzne, tj. finansowe, współpraca z uczelnią,
czy środowiskiem (w przypadku bibliotek pub
licznych); współpraca z innymi bibliotekami —
siecią bibliotek (np. w ramach konsorcjum).
Bardzo trudne warunki lokalowe, zarówno
ciasnota jak i rozproszenie budynków, mają
ogromny wpływ na sposób organizacji i prze
prowadzenia reorganizacji biblioteki. W tym
wypadku bardzo ważną rolę odgrywają praco
wnicy i ich stosunek do tzw. „ulepszeń” zwią
zanych z automatyzacją. Nie ulega wątpliwo
ści, iż szkolenie pracowników oraz informowa
nie ich o ewentualnych zmianach, planach
kierownictwa biblioteki jest bardzo ważnym
i istotnym elementem. Zakres i wielkość zbio
rów również ma wpływ na komputeryzację,
sposób jej przeprowadzenia i metody jakimi do
niej dążymy.
Jeden z prelegentów listopadowej konferen
cji stwierdził, iż „dawniej uważaliśmy siebie za
część macierzystego uniwersytetu albo przynaj
mniej sądziliśmy, że naszym głównym zada
niem jest służba uniwersytetowi, częścią które
go byliśmy. Teraz, powinniśmy raczej uważać
się za fragment globalnej społeczności pracują
cej w branży informacyjnej”. Sądzę, że obecnie
nie możemy jeszcze zaakceptować takiego po
glądu, albowiem nie „dorośliśmy” do niego.
I dlatego też ścisła wpółpraca z uczelnią, z pra
cownikami naukowo-dydaktycznymi i studen
tami, którym tak naprawdę służymy, pozwoli
a nawet pomoże prowadzić właściwą politykę
gromadzenia zbiorów w tak trudnej sytuacji
finansowej wielu uczelni.
Współpraca z innymi bibliotekami pozwoli
w przyszłości potwierdzić prawdziwość tej te
zy, ale tylko wówczas, gdy współpraca będzie
odbywała się na warunkach partnerskich, rów
noprawnych. Mam tu na myśli działania np.
w konsorcjach związanych z wyborem wspól
nego oprogramowania czy w konsorcjach re
gionalnych. Tylko równomierne rozłożenie za
planowanych prac może przynieść pożądane
efekty.
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Cytowany już Mark Niels widzi funkcje
biblioteki następująco:
1. usługi informacyjne i obsługa czytelnika
(wypożyczenia, informacja, wypożyczanie mię
dzybiblioteczne),
2. powiększanie, opracowanie, przechowy
wanie i konserwacja zbiorów,
3. funkcje pomocnicze i dodatkowe.
Każdą z tych trzech funkcji ocenia się jako
jeden wspólny obszar rozwojowy i w ramach
tych obszarów koordynuje się zarówno plano
wanie, jak i programy pracy
Tak sprecyzo
wane zadania, jak gdyby z marszu nakładają
na bibliotekę określoną strukturę.
Nie da się ukryć, że biblioteki polskie rów
nież poszukują odpowiednich wzorów struk
tur. Aprobowanym przez środowisko biblio
teczne w Polsce, stał się model bibliotek nie
mieckich, mianowicie adoptuje się u nas stano
wisko bibliotekarza zwanego specjalistą dzie
dzinowym (z niem. „Fachreferent”, z ang. „sub
ject librarian”). Planowane struktury są,
w związku z wprowadzeniem tego stanowiska,
bardzo interesujące. Struktura proponowana
przez Bibliotekę Uniwersytetu w Toruniu
uwzględnia połączenie Oddziału Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów (jego zadaniami są:
gromadzenie, opracowanie formalne, utrzymy
wanie katalogu alfabetycznego BG i central
nego bibliotek zakładowych, opracowanie au
torskich kartotek haseł wzorcowych, realizo
wanie wystaw nowości) z Oddziałem Informacyjno-Rzeczowym o zadaniach: typowanie
do zamówienia zbiorów wg podległych fachreferentom dziedzin w ramach ustalonego bu
dżetu, w porozumieniu z poszczególnymi bib
liotekami zakładowymi z uwzględnieniem de
zyderatów instytutów, klasyfikowanie rzeczo
we zbiorów (systematyczne, przedmiotowe, wg
słów kluczowych), informacja o zbiorach, wy
szukiwanie informacji na zewnątrz: lokalizacja
zbiorów, przeszukiwanie katalogów online,
przeszukiwanie komercyjnych baz danych, po
pularyzowanie źródeł elektronicznych, list dys
kusyjnych i czasopism ”.
Natomiast w Bibliotece Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu wprowadza
się stanowisko konsultanta wybieranego spoś
ród pracowników nauki z tytułem doktora
habilitowanego, do którego zadań należy m.in.:
analizowanie katalogów i wykazów, ofert przy
gotowanych uprzednio przez specjalistę dzie
dzinowego, rozstrzyganie wątpliwości w za
kresie klasyfikowania i wyznaczania ha
seł, zbieranie propozycji współpracowników

z własnego wydziału, uczestnictwo w zebra
niach specjalistów. Z przekształcenia Oddziału
Opracowarua Rzeczowego Zbiorów powstałby
zespół specjalistów dziedzinowych jako odręb
na komórka organizacyjna. Jej pracownicy nie
pełniliby funkcji kierowniczych w stosunku do
przewidzianych w strukturze innych zespołów.
Zadaniem tego zespołu byłoby: dokonywanie
wyboru literatury, podejmowanie decyzji
o umiejscowieniu tytułu, klasyfikacja piśmien
nictwa, selekcja materiału bieżącego i retro
spektywnego, prace nad schematem katalogu
i indeksem przedmiotowym, opieka nad księ
gozbiorami czytelni i wypożyczalni, udzielanie
informacji pisemnej i ustnej, w tym obsługa
bibliograficzna tematów badawczych uczelni,
prowadzenia zajęć dydaktycznych itp.*\
Wprowadzenie specjalistów dziedzinowych
i powierzenie im obowiązków opracowania
rzeczowego zbiorów oraz informowania
o zbiorach i bazach danych jest innowacją
w stosunku do obecnie istniejących struktur
bibliotecznych. Daje ono znacznie większą
szansę właściwego wyboru wydawnictw do
zakupu oraz uzyskania pomocy w ich opraco
waniu. Jednakże takie działania rodzą ogrom
ną barierę psychologiczną, o której mówią
sami zainteresowani; dla niektórych jest ona
nie do przebycia i nie do wyobrażenia. Stanowi
to główny problem zarówno wśród pracow
ników biblioteki, jak i władz uczelni. I tylko
przełamanie tychże barier mogłoby pozwolić
na wprowadzenie korzystnych dla biblioteki
i uczelni sprawdzonych w innych krajach wzo
rów.
Połączenie oddziałów opracowania formal
nego i rzeczowego sprawia, że pracownicy tak
powstałego działu jednocześnie wprowadzają
rekordy i opracowują je rzeczowo. Przy nie
wielkiej liczbie pracowników oddział taki po
większa Swoje możliwości wykonawcze.
W komputeryzowanych bibliotekach two
rzony jest zwykle Oddział Automatyzacji Bib
lioteki, który przejmuje na siebie ciężar wdra
żania systemu, testowania poszczególnych mo
dułów, szkolenia pracowników. Zespół taki
zajmuje się także formatem i kieruje współ
pracą w opracowaniu szeregu kartotek haseł
wzorcowych (osobowych, korporatywnych, se
rii, słów kluczowych, haseł przedmiotowych
i in.).
Na razie w prasie bibliotekarskiej niewiele
się pisze na temat administratora czy menedże
ra systemu. Rolę taką może pełnić np. osoba
w randze v-ce dyrektora, kierownika oddziału

automatyzacji, który zarządza systemem i jest
za niego odpowiedzialny. W prześledzonych
przeze mnie strukturach bibliotek, na takie
stanowisko natknęłam się w zasadzie tylko
w BUW.
Naturalnie w przypadku wyboru systemu
komputerowego, zakupu sprzętu zgodnie
z określonymi normami, należy zadać sobie
pytanie, co i w jakiej kolejności komputeryzo
wać? Odpowiedzi jednoznacznej na to pytanie
nie znajdziemy, utartej drogi nie ma. Niektórzy
zaczynają od katalogu biblioteki, inni licząc na
szybką wizualizację efektów, komputeryzują
wypożyczalnię. Riidiger Schmith optuje jednak
za katalogowaniem, co potwierdza większość
komputeryzujących się bibliotek. Wydaje się
też ważny wybór rodzaju zbiorów, jego wiel
kość, możliwość szybkiego wprowadzenia. Po
nieważ ważne są efekty, niektórzy postulują
wprowadzanie mniejszych zbiorów z całości.
Pisze o tym Krystyna Brodowska twierdząc,
iż błędem jest rozpoczynanie komputeryzacji
od większych zbiorów, gdyż efekty widoczne są
szybciej, gdy wprowadzany zbiór jest mniejszy
a możliwość efektywnego jego wykorzystania
np. w OPAC-u, czy też w skomputeryzowanej
wypożyczalni, budzi podziw. Cóż mogą więc
robić duże biblioteki zawierające powyżej mi
liona i więcej zbiorów?
Ważne jest tu zapewne wprowadzanie da
nych od jakiegoś istotnego momentu np. od
początku roku kalendarzowego i wydawnictw
wydanych tylko od tego roku. Problem następ
ny to retrokonwersja. Jakimi siłami ją prowa
dzić, na co liczyć? Celowe wydaje się, oparcie
na ewentualnych zmianach strukturalnych, tj.
wykorzystanie rozwiązanych zespołów ludz
kich (np. przy bezcelowości prowadzenia prac
manualnych na etapie komputeryzacji). Przy
pisanie tych pracowników do czynności retrokonwersji jest chyba czynnością właściwą.
Przytoczone przez Artura Jazdona w referacie
„Z problemów planowania obsady personalnej
w bibliotekach naukowych” badania niemiec
kie DFG (Deutsche Forschungsgemeinsschaft)
wskazują, iż w porównaniu do stanu naszego
zatrudnienia w Niemczech jest ono o wiele
mniejsze, co daje wiele do myślenia.
Prawidłowo sporządzony plan przygotowa
nia retrokonwersji, posłużenie się gotowymi
bazami danych opartych na formatach MARC
pozwolą w przyszłości na skrócenie czasu
wprowadzania danych i budowę bazy w spo
sób jak najszybszy. Istnieje też potrzeba prze
myślenia faktu i zastanowienia się, w jakim
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momencie zamknąć katalogi kartkowe. Wy
stępują i tu różne koncepcje. Jedni mówią
o tym, iż w momencie wprowadzania pierw
szego rekordu, natychmiast należy zamknąć
katalog kartkowy oczywiście wówczas, gdy
w budynku biblioteki położona jest sieć i jest
ona siecią wykorzystywaną. Drudzy twierdzą,
iż wprowadzenie około 50% rekordów po
zwala na możliwość otworzenia OPAC-u użyt
kownikom. Nie jest to jednak sprecyzowane
i tylko administrator systemu, znając realia
własnej biblioteki, czytelników, możliwości in
formacyjnych własnych pracowników, może
podjąć właściwą decyzję. Dla każdej biblioteki
może być ona inna i co innego może wpłynąć
na podjęcie tej decyzji, nawet myśl o pod
niesieniu prestiżu biblioteki Również proble
matycznie przebiega kwestia wprowadzania
modułu udostępniania. Kiedy rozpocząć ten
proces? Od razu, czy mając już przygotowaną
bazę? W pierwszym przypadku pracownik
zmuszony jest zarówno do wprowadzania da
nych o czytelniku, jak i przynajmniej skróco
nych danych opisu bibliograficznego wypoży
czanej pozycji. Czy jest w takiej sytuacji czas
na wydruk karty bibliotecznej, książki w ko
dzie paskowym. Jak w tym przypadku po
sługiwać się rewersami (np. czy je drukować)?
Czy w ogóle się nimi posługiwać? Przyznam
szczerze, że gdy weszłam do skomputeryzowa
nej biblioteki i żądano tam od czytelników
wypełnionych ręcznie rewersów, wydawało mi
się to niedorzeczne. Jednocześnie jednak w bib
liotece, gdzie ich nie było, bałam się za pracow
ników, iż tak ślepo wierzą głupiej maszynie, nie
boją się, że mogą stracić dane. Zawsze istnieje
taka obawa.
Nie jestem pewna czy udało mi się prze
śledzić wszystkie zagadnienia tematu. Ale
jestem pewna, że nawet te tematy które tylko
musnęłam mogą dać wyobrażenie o ogromie
prac, jakie należy włożyć żeby osiągnąć efekt
końcowy. Myślę że powinni zastanowić się nad
tym problemem przede wszystkim ci, którzy
przed tym zagadnieniem dopiero stają. Muszą
zatem odpowiedzieć na wszystkie postawione
przeze mnie pytania i pilnować planu, który
sobie założą. Kończąc przytoczę słowa jednego
z referentów Konferencji w Poznaniu, które
oddają wszystko: ...„nikomu nigdy jeszcze nie
udało się dokonać istotnych oszczędności
w kosztach przeznaczonych na istniejącą kadrę
pracowniczą poprzez skomputeryzowanie sys
temów i procedur bibliotecznych czy skom
puteryzowaniu katalogu”
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Bolesław Howorka

Kustosze biblioteczni
i starsi bibliotekarze
w bibliotece
szkoły wyższej — dzisiaj
Wyjaśnienia dot. zatrudnienia, wymagań
kwalifikacyjnych i uprawnień kustoszy i star
szych kustoszy w bibliotece szkoły wyższej (red.)
Ponownie, za sprawą niektórych starszych
bibliotekarzy, którzy bezzasadnie domagali się
przyznania im uprawnień przewidzianych
w ustawie o szkolnictwie wyższym dla pracow
ników dydaktycznych, aktualna w niektórych
bibliotekach szkół wyższych stała się sprawa
prawa do zajmowania odpowiednich stano
wisk bibliotekarskich. Autor czuje się zobowią
zany do ponownego poruszenia tej sprawy,
m.in. dlatego, że w międzyczasie niektóre tezy
jego artykułu zamieszczonego w „Biblioteka
rzu” z 1993 r. w nr 12, w świetle dzisiaj
obowiązujących przepisów i związanej z nimi
wykładni, nie są obowiązujące.

Jak ten problem przedstawia się obecnie,
o tym mówi m.in. moja opinia prawna z dnia
2 lutego 1995 r., o sformułowanie której zostałem
poproszony. Opinię tę przedstawiam poniżej.
1. Wg art. 77 usL 2 ustawy z dnia 12 września
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65,
poz. 385; zm. w 1992 r. Nr 63, poz. 314) do
pracowników bibliotecznych oraz pracowników
dokumentacji i informagi naukowej, zatrudnio
nych na stanowiskach: kustosza bibliotecznego,
starszego bibliotekarza i starszego dokumentalis
ty stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
pracowników dydaktycznych, jeżeli tylko ustawa
lub przepisy szczególne nie stanowią inaczg.
Ustawa, w arL 192 ust. 2, stanowi w tej sprawie,
że powołane wyżej przepisy mają od dnia wejścia
w życie tego aktu normatywnego, zastosowanie
do osób zajmujących w tym dniu wymienione
wyżej stanowiska bibliotekarskie i posiadających
tytuł zawodowy magistra lub równorzędny. Art.
192 ust. 3 stanowi dalej, że pracownicy, do
których stosuje się te przepisy, stali się z dniem
27 września 1990 r. pracownikami mianowa
nymi.
Z powyższych przepisów wynika, że tylko
osoby posiadające odpowiedni tytuł zawodowy
i zajmujące w dniu wejścia w życie te stanowiska
nabyły określone art. 77 ust. 2 ustawy prawa
1 obowiązki.
2. W załączniku nr 5 do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 paź
dziernika 1990 r. w sprawie stanowisk pracy
oraz zasad wynagradzania pracowników szkół
wyższych nie będących nauczycielami akade
mickimi (E>z. U. Nr 75, poz. 448 — prze
pis wykonawczy do ustawy o szkolnictwie
wyższym) określono m.in. wymagania kwalifi
kacyjne pracowników: kustosza, starszego bib
liotekarza i starszego dokumentalisty. Dopusz
czono możliwość zatrudniania na tych stano
wiskach osób, które nie posiadają tytułu zawo
dowego magistra lub równorzędnego. I tak
kustoszem mogła nadal zostać osoba posiada
jąca wykształcenie „inne wyższe” (np. tytuł
zawodowy inżyniera), starszym bibliotekarzem
mógł zostać absolwent studium bibliotekar
skiego, a starszym dokumentalistą absolwent
studium informacji naukowo-technicznej (oso
by z ukończonymi odpowiednimi szkołami
policealnymi). Te osoby były zatrudnione le
galnie, w oparciu o umowę o pracę i nie nabyły
uprawnień, o których mowa w art 77 ust
2 ustawy o szkolnictwie wyższym, bowiem nie
miały do nich zastosowania przepisy art. 192
ust. 2 ustawy.

3. Rozporządzenie Ministra Edukagi Naro
dowej z dnia 26 czerwca 1992 r. (Dz. U. Nr 54,
poz. 262) zmieniło niektóre postanowienia roz
porządzenia, o którym mowa w pkcie 2 tej
opinii. Przepisy te weszły w życie z mocą od
dnia 1 czerwca 1992 r. Stworzyły one nową
sytuację. Od tego czasu na omawianych stano
wiskach bibliotekarskich można zatrudniać tyl
ko te osoby, które:
1) nabyły odpowiednie prawa i obowiązki,
o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy
o szkolnictwie wyższym, w oparciu o postano
wienia art. 192 ust. 2 i 3 tego aktu normatyw
nego;
2) zostały zatrudnione w oparciu o posta
nowienia zarządzenia Ministra Edukagi Naro
dowej z dnia 23 października 1991 r. (M. P.
Nr 36, poz. 266).
4. Sytuacja pracowników bibliotecznych,
których dotyczy opinia prawna, przedstawia
się teraz następująco:
1) do osób, które w oparciu o przepisy,
o których mowa w pkL 3, otrzymały nomina
cję, stosuje się odpowiednie postanowienia
ustawy, mówiące o zastosowaniu w stosunku
do nich przepisów dotyczących pracowników
dydaktycznych (art. П ust. 2);
2) inni pracownicy biblioteczni nie mogą
zajmować tych stanowisk, konieczne jest ure
gulowanie ich spraw w sposób zgodny z usta
wą o szkolnictwie wyższym i przepisami wyko
nawczymi do ustawy oraz z przepisami kodek
su pracy; pracownicy ci nie nabyli uprawnień
i obowiązków przysługujących pracownikom
dydaktycznym, nie było do tego podstaw
prawnych (wynika to w sposób oczywisty z art.
192 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym).
5. Pracowników, o których mowa w pkcie
4 ppkt 2 tej opinii, trzeba przesunąć na inne
stanowiska, dbając o to, aby nie doszło do
obniżenia kwot otrzymywanego przez nich
wynagrodzenia. Należy tu zastosować posta
nowienia art. 42 i 43 kp, zaproponować w try
bie określonym przez te przepisy inne stanowi
ska, w zależności od posiadanego przez te
osoby wykształcenia (wyższe, średnie), np. sta
nowiska, o których mowa w rozporządzeniu
Ministra Edukagi Narodowej z dnia 17 paź
dziernika 1990 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 448), zał.
nr 5 (Ip. 5 i 8), zał. nr 4 (Ip. 5, 8 i 10), lub zał.
nr 8 0p. 13 i 24).
Bolesław Howorka jest radcą prawnym oraz dyrek
torem Biblioteki Głównej Akademii Medycznej im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
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Dokumenty i materiały
Manifest bibliotek publicznych UNESCO
listopad 1994
Wolność, zasobność i rozwój społeczeństwa i jed
nostek stanowią podstawowe wartości humanistycz
ne. Mogą być one osiągnięte wyłącznie poprzez
umiejętność praktykowania praw demokratycznych
i odgrywanie aktywnej roli w społeczeństwie przez
dobrze poinformowanych obywateli. Konstruktywne
uczestnictwo i rozwój demokracji zależy od wła
ściwego wykształcenia, jak i od wolnego i nie
ograniczonego dostępu do wiedzy, myśli, kultury
i informacji.
Biblioteka publiczna, lokalne wrota do wiedzy,
spełnia podstawowy warunek dla kształcenia trwają
cego przez całe życie, niezależnego podejmowania
decyzji i rozwoju kulturalnego jednostki i grup
społecznych.
Niniejszy Manifest proklamuje przeświadczenie
UNESCO o żywotnej sile edukacyjnej, kulturowej
i informacyjnej bibliotekarstwa publicznego, jako
podstawowych czynnikach zachowania pokoju i du
chowego dobrobytu obywateli.
Stąd UNESCO zachęca władze państw i społecz
ności lokalnych do popierania i aktywnego zaan
gażowania się w rozwój bibliotekarstwa publicz
nego.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Biblioteka publiczna stanowi lokalny ośrodek
informacji, udostępniający od ręki swym użytkow
nikom materiały i informację z różnych dziedzin
wiedzy.
Usługi biblioteki publicznej są dostarczane na zasa
dzie równego dostępu dla wszystkich, bez względu na
wiek, rasę, płeć, wyznanie, narodowość, język lub status
społeczny. Dla tych, którzy z jakichkolwiek względów
nie mogą korzystać z regularnych usług i materiałów,
np. mniejszości językowe, ludzie niepehosprawni czy
odosobnieni w szpitalach lub więzieniach, trzeba za
pewnić specjalne usługi i materiały.
Wszystkie grupy wiekowe muszą znajdować ma
teriały odpowiednie do swych potrzeb. Zbiory i usłu
gi muszą obejmować wszystkie rodzaje stosownych
mediów i nowoczesnych technologii, jak i materiały
tradycyjne. Ich wysoka jakość i zgodność z lokal
nymi potrzebami i warunkami mają znaczenie fun
damentalne. Materiały muszą odzwierciedlać bieżące
trendy i rozwój społeczeństwa, jak i upamiętniać
osiągnięcia i umysłowość ludzkości.
Zbiory i usługi nie mogą być podporządkowa
ne jakimkolwiek formom ideologicznej, politycznej
czy religijnej cenzury, jak i naciskom komercyj
nym.

20

MISJE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Należy rozważyć następujące kluczowe zadania
biblioteki publicznej, w odniesieniu do informacji,
umiejętności czytania i pisania, kształcenia i kultury:
L stwarzanie warunków i umacnianie nawyków
czytelniczych wśród dzieci od lat najmłodszych;
2. wspomaganie edukacji indywidualnej i samo
kształcenia, jak i ustawowych programów kształ
cenia na wszystkich poziomach;
3. zapewnianie możliwości twórczego rozwoju
jednostki;
4. stymulowanie wyobraźni i kreatywności dzie
ci i młodzieży;
5. promowanie świadomości dziedzictwa kultu
rowego, uznania dla sztuk pięknych, osiągnięć nauki
i wynalazczości;
6. udostępnianie przejawów ekspresji wszystkich
sztuk przedstawiającycł^
7. otaczanie opieką dialogu międzykulturowego
i popieranie odmienności kulturowej;
8. popieranie tradycji mówionej;
9. zapewnianie obywatelom dostępu do wszel
kiego rodzaju informacji lokalnej;
10. dostarczanie odpowiednich serwisów infor
macyjnych lokalnym przedsiębiorstwom, stowarzy
szeniom i grupom zainteresowań;
11. ułatwianie rozwoju informacji i umiejętności
posługiwania się komputerem;
12. popieranie i uczestniczenie w akcjach i pro
gramach na rzecz walki z analfabetyzmem we wszys
tkich grupach wiekowych, jak i inicjowanie takiej
działalności, o ile zachodzi tego potrzeba.
FUNDUSZE, LEGISLACJA I SIECI
• Z założenia biblioteka publiczna jest dostępna
bezpłatnie. Za bibliotekę publiczną odpowiadają
władze lokalne i ogólnokrajowe. Musi być ona
popierana przez specyficzne ustawodawstwo a finan
sowana przez władze krajowe i lokalne. Musi ona
stanowić podstawowy składnik wszelkiej długofalo
wej strategii kultury, dostarczania informacji, walki
z analfabetyzmem i edukacji.
• W celu zapewnienia koordynacji i współpracy
bibliotecznej, plany legislacyjne i strategiczne muszą
również definiować i promować krajową sieć biblio
teczną, w oparciu o uzgodnione standardy obsługi
• Sieć bibliotek publicznych musi być projek
towana w powiązaniu z bibliotekami narodowymi,
regionalnymi, naukowymi i specjalnymi, jak i biblio
tekami szkół podstawowych, średnich i wyższych.

DZIAŁALNOŚĆ I ZARZĄDZANIE
• Musi zostać określona przejrzysta strategia
działania, należy zdefiniować cele, priorytety i ser
wisy w odniesieniu do potrzeb społeczności lokalnej.
Biblioteka publiczna musi być zorganizowana efek
tywnie, a profesjonalne normy działania muszą być
w niej stosowane.
• Należy zapewnić współpracę z odpowiednimi
partnerami — np. grupami użytkowników, jak i gru
pami zawodowymi na szczeblu lokalnym, regional
nym i krajowym.
• Usługi muszą być fizycznie dostępne dla wszyst
kich członków społeczności. Narzuca to dogodną loka
lizację budynków bibliotecznych, dobre warunki do
czytania i studiowania, oraz odpowiednie warunki
techniczne i wystarczające godziny otwarcia, dogod
ne dla użytkowników. W równym stopniu implikuje
to zasięg usług dla tych, którzy nie są w stanie
osobiście korzystać z biblioteki.
• Usługi biblioteki powinny być dostosowane do
odmiennych potrzeb społeczności wiejskich i miejs
kich.
• Bibliotekarz jest aktywnym pośrednikiem mię
dzy użytkownikami i zasobami. Kszt^cenie zawodo
we i ustawiczne bibliotekarza stanowi niezbędny
warunek zapewnienia odpowiednich usług.
• Muszą być organizowane programy informują
ce o zasięgu i szkoleniu użytkowników, by pomóc
tym ostatnim w czerpaniu korzyści ze wszystkich
zasobów.
IMPLEMENTACJA MANIFESTU
Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji
na szczeblu krajowym i lokalnym, społeczność bib
liotekarska na całym świecie, są niniejszym usilnie
zachęcani do implementowania pryncypiów wyrażo
nych w niniejszym Manifeście.
Tłum. Ewa Krysiak

Z kraju
Przegląd systemów
zautomatyzowanych
w bibliotekach
warszawskich
Pod takim hasłem odbyła się w dniach 21-22
czerwca 1994 r. konferencja zorganizowana przez
Zarząd Okręgu Warszawskiego Stowarzyszenia Bib
liotekarzy Polskich i Centralną Bibliotekę Woj
skową.

Zamiarem organizatorów tego spotkania było
zebranie informacji nt. aktualnego stanu komputery
zacji bibliotek Warszawy oraz umożliwienia wymia
ny doświadczeń dot. stosowania nowoczesnych tech
nik w działalności biblioteczno-informacyjnej.
Swoje osiągnięcia przedstawiły następujące pla
cówki: Biblioteka Narodowa, Biblioteka Sejmowa,
Centralna Biblioteka Wojskowa, Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej, Biblioteka Główna Woj
skowej Akademii Technicznej, Centralna Biblioteka
Statystyczna im. Stefana Szulca, Biblioteka Wyższe
go Seminarium Duchownego, Pedagogiczna Biblio
teka Wojewódzka, Biblioteka Publiczna m.sL Warszawy-Biblioteka Główna i dzielnicowe biblioteki
publiczne z Mokotowa i Ochoty.
Ponadto uczestnicy konferencji wysłuchali prelek
cji prof Anny Sitarskiej pt.: „Kształcenie uniwer
syteckie dla komputeryzacji bibliotek” oraz komuni
katu mgr Marii Lenartowicz pL: „System VTLS”.
Prof. A. Sitarska poruszyła szereg zagadnień
związanych z programami uniwersyteckiego kształ
cenia bibliotekarzy, podkreślając, że jej zdaniem
absolwenci studiów wyższych powinni być pioniera
mi automatyzacji, administratorami systemów, nie
zaś operatorami komputerów. Zwróciła też uwagę
na konieczność silnych więzi pomiędzy bibliotekami
a placówkami kształcenia bibliotekarzy.
Komunikaty przygotowane przez przedstawicieli
poszczególnych instytucji pozwalają stwierdzić, że
pomimo trudnej sytuacji finansowej i lokalowej wie
lu placówek następuje ich stała modernizacja. Doty
czy to zarówno bibliotek naukowych jak też biblio
tek innych typów: publicznych, pedagogicznych, koś
cielnych.
Stan zaawansowania tych prac nie jest jednako
wy, do pionierów którzy rozpoczęli komputeryzację
jeszcze w latach 70-tych, należy Biblioteka Narodo
wa (automatyzacja katalogów centralnych piśmien
nictwa zagranicznego). Biblioteka Sejmowa (budowa
centralnego rejestru aktów prawnych). Biblioteka
Główna Politechniki Warszawskiej (wykorzystywanie
zagranicznych baz danych informacji chemicznej).
Pozostałe placówki w większości dopiero w ostat
nich latach mogły przystąpić do stosowania auto
matyzacji, lecz mają też spore osiągnięcia.
Należy zaznaczyć sporą różnorodność wykorzys
tywanych systemów.
MAK, tworzony w Bibliotece Narodowej jest też
wykorzystywany w tej instytucji, a ponadto w nie
których katalogach Biblioteki Sejmowej (przed pro
wadzeniem katalogów w systemie ALEPH). MAK
ma zastosowanie także w Bibliotece Publicznej m.st.
Warszawy-Bibliotece Głównej dla opracowania wy
dawnictw zwartych, był też użyty jako pierwszy
system w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Głów
nym propagatorem MAK-a jest bezsprzecznie Bib
lioteka Wyższego Seminarium Duchownego, która
stale współpracuje w zakresie aktualizacji MAK-a
z BN (np. próby stosowania MAK-a dla ewidencji
wypożyczeń), MAK jest także używany w sieci bib
liotek kościelnych FIDES.

21

MICRO-ISIS posiada też wielu zwolenników ze
względów ekonomicznych jak też możliwość stałych
konsultacji z pracownikami IINTE wdrażającymi
ten system. Do instytucji korzystających z MICRO-ISIS należy: Biblioteka Główna Politechniki
Warszawskiej, biblioteki publiczne dzielnicy Moko
tów i dzielnicy Ochota.
APIS-ZB opracowany przez zespół pracowników
Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej jest od roku
akademickiego 1994/95 stosowany w Wypożyczalni
Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.
SOWA, system opracowany przez zespół informaty
ków z Poznania jest wprowadzony w Bibliotece Głów
nej Wojskowej Akademii Technicznej.
JiVA”-UNIX opracowany przez zespół informaty
ków i bibliotekarzy Wojskowego Instytutu Informaty
ki i Centralnej Biblioteki Wojskowej jest stosowany
w CBW.
Zagraniczny ALEPH jest wprowadzany w Biblio
tece Sejmowej.
VTLS zostanie prawdopodobnie wkrótce zastoso
wany w Centralnej Bibliotece Statystycznej.
Dziedziny prac biblioteczno-informacyjnych ob
jęte komputeryzacją są różne.
Najczęstszym przykładem automatyzacji są kata
logi biblioteczne, a także katalogi centralne i biblio
grafie. Należy tu wymienić automatyzację katalogów
centralnych piśmiennictwa zagranicznego w Biblio
tece Narodowej (system ARKA a obecnie system
SKRYBA) tworzenie baz danych „Przewodnika Bib
liograficznego” i „Centralnego Katalogu Czasopism
Polskich”, także w BN. W Bibliotece Sejmowej
prowadzi się obecnie opracowywanie alfabetyczne
nowych nabytków druków zwartych oraz ich katalo
gowanie przedmiotowe w systemie ALEPH (w pier
wszej fazie użyto tutaj MAK-a). Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej pozostaje przy systemie
MICRO-ISIS dla opracowania nowych nabytków
wydawnictw zwartych (stosuje się w dalszym ciągu
klasyfikację UKD a jednocześnie używane też są
słowa kluczowe). W tejże bibliotece od 1980 r.
tworzona jest baza danych dot. konferencji pt. SYM
POZJA. Obecnie przy tworzeniu tej tezy współ
pracuje także 60 bibliotek nauk technicznych. Dziel
nicowe biblioteki publiczne Mokotów i Ochota two
rzą swoje katalogi w oparciu o MICRO-ISIS. Biblio
teka Publiczna m.st. Warszawy-Biblioteka Główna
wykorzystuje bazę „Przewodnika Bibliograficznego”
dla opracowywania nowych druków zwartych- Po
nadto we współpracy z Biblioteką Sejmową i Biblio
teką Narodową tworzy się katalogi czasopism gro
madzonych w Bibliotece Publicznej. W Centralnej
Bibliotece Wojskowej prowadzony jest zautomatyzo
wany katalog centralny piśmiennictwa wojskowego.
W Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicz
nej w pierwszym okresie korzystano z MICRO-ISIS
dla bibliografii dorobku naukowego pracowników
uczelni i dokumentacji prac naukowo-badawczych.
Obecnie wprowadzono system SOWA, który umoż
liwia kompleksowe stosowanie automatyzacji od gro
madzenia przez katalogowanie do udostępniania.
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Komputeryzacja rejestracji wypożyczeń jest dziedzi
ną rzadziej występującą. Dzielnicowe biblioteki pub
liczne Mokotów i Ochota dokonały we współpracy
z informatykami UNTE adaptacji systemu MICRO-ISIS dla ewidencji wypożyczeń. Najciekawsze są tu
osiągnięcia Biblioteki Głównej Politechniki Warszaws
kiej gdzie zastosowano gdański system APIS-ZB. Sys
tem ten umożliwia studentom korzystającym z Wypo
życzalni Studenckiej użycie specjalnych stacji robo
czych z monitorem ekranowym w celu wyszukiwania
informacji o potrzebnych publikacjach, (można wy
szukiwać dane przez ha.sła autorskie, tytułowe, dowa
kluczowe). Monitor umożliwia także sprawdzanie konta
czytelnika i wysłanie do magazynu zamówienia poszuki
wanej pozycji jak też i rezerwację potrzebnego podręcz
nika Na podobnej zasadzie działa też system SOWA
w Bibliotece Gł. Wojskowej Akademii Technicznej, z tym,
że studenci WAT zamawiają jeszcze druki na tradycyj
nych rewersach bibliotecznych. Zarówno w SOWIE jak
i w APIS-ZB czytelnicy otrzymują nowe karty bibliotecz
ne zaopatrzone w specjalny kod kreskowy dla iden
tyfikacji poszczególnych użytkowników.
W zakresie wyszukiwania informacji metodą zauto
matyzowaną wszystkie wyżej wymienione biblioteki umo
żliwiają wyszukiwanie komputerowe danych z nowo
tworzonych baz katalogowych. Ponadto Biblioteka Na
rodowa udostępnia szereg zagranicznych baz danych na
nośnikach CD-ROM Także Biblioteka Główna Polite
chniki Warszawskiej pozwala na wyszukiwanie informacji
z serwisów zagranicznych rejestrowanych na CD-ROM.
Automatyzacja wkrcxayla także do katalogów zbio
rów specjalnych; za pomocą MAK-a tworzone są katalo
gi tych publikacji w BN, a w Bibliotece Publicznej nusŁ
Warszawy-Bibliotece Głównej dzięki pomocy Fundacji
Pomocy Nauce Polskiej przystąpiono w 1993 r. do
komputerowego opracowania informacji o zasobach sta
rodruków i rękopisów tej placówki
Osobną działalność komputeryzacyjną prowadzi Pe
dagogiczna Biblioteka Wojewódzka —jest to przygoto
wanie nauczycieli do stosowania metod nauczania wspo
maganego komputerem, a także przygotowanie nauczydeli-bibliotekarzy dla wprowadzania automatyzacji
w sieci bibliotek szkolnych (MAK, MOL).
Jako kontynuację czerwcowej konferencji ZOW
SBP zorganizował w drugim półroczu 1994 r. cykl
spotkań-prezentacji działania systemów w bibliote
kach warszawskich. Odbyły się już dwa spotkania tego
cyklu, a mianowicie w dniu 25 X 1994 r. zwiedzanie
Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicz
nej — zaznajomienie z wdrażaniem systemu SOWA,
a dnia 22 XI 1994 r. odbył się pokaz systemu APIS-ZB
i innych systemów zautomatyzowanych w Bibliotece
Głównej Politechniki Warszawskiej. Oba te spotkania
cieszyły się liczną frekwencją, uczestniczyli w nich także
bibliotekarze nie będący członkami SBP.
ZOW SBP uważa — że jest to dobra metoda
propagowania nowych metod pracy, a także propago
wania SBP w środowisku warszawskim
Maria Brykczyńska
Przewodnicząca Zarządu Okręgu Warszawskiego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

z Warszawy i regionu
FILII BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
KOPENHADZE
w dniach od 17 października do 13 listopada
1994 roku cztery bibliotekarki z Biblioteki Publicz
nej m.st. Warszawy-Biblioteki Głównej przebywały
w Kopenhadze jako stypendystki duńskiego Minis
terstwa Kultury. Pobyt ten był częścią programu
wizyt szkoleniowych w Danii, organizowanych przez
Statens Bibliotekstieneste dla bibliotekarzy z krajów
Europy Środkowej i Wschodniej oraz z krajów
nadbałtyckich. Program pobytu zakładał zapoznanie
się z funkcjonowaniem sieci duńskich bibliotek pub
licznych i naukowych, ze szczególnym uwzględnie
niem komputeryzacji. W swojej macierzystej biblio
tece stypendystki pracują w różnych działach i mają
różnorodne zainteresowania zawodowe. Poza tym
każda z nich wyjeżdżała z listą pytań od kolegów,
zainteresowanych
rozwiązaniami
stosowanymi
w kraju, który słynie z bibliotekarstwa na wysokim
poziomie. Program zaproponowany przez gospoda
rzy uwzględniał wszystkie postulaty stypendystek
i jako całość był bardzo wszechstronny. Organizato
rzy okazali wrażliwość i wyobraźnię, starając się
uwzględnić wszystkie czynniki mogące przyczynić się
do sukcesu wizyty (np. rodzaj wykształcenia, prywat
ne zainteresowania, rodzaj pracy danej osoby). Pro
gram obejmował biblioteki publiczne, biblioteki nau
kowe i biblioteki specjalne. Najważniejsze z nich to
Biblioteka Królewska, Biblioteka Nauk Ścisłych
i Medycyny, Centralna Biblioteka Publiczna w Ko
penhadze, oraz inne biblioteki publiczne różnego
stopnia.
Niniejsze skromne sprawozdanie jest pierwszym
z cyklu, który ma przybliżyć czytelnikom obraz
bibliotek w Danii.
Biblioteka Publiczna w Osterbro — filia dzielnicowa
Jest to jedna z 20 kopenhaskich bibliotek filial
nych. W praktyce oznacza to, że nie wykonuje się
tam prac na rzecz innych bibliotek. Działalność jej
koncentruje się na funkcjach podstawowych, czyli na
obsłudze czytelnika. Społeczność, której potrzeby
czytelnicze biblioteka stara się zaspokoić, liczy około
30.000 osób, w tym 2900 dzieci w wieku do 14 lat.
Dzielnica Osterbro znajduje się blisko centrum Ko
penhagi, nie jest to dzielnica bardzo ekskluzywna,
ani też nie należy do najtańszych. Jej cechą charak
terystyczną jest to, że w pobliżu znajdują się am
basady. Wiąże się to z koniecznością zakupu książek
w obcych językach, ponieważ biblioteka obsługuje
także personel ambasad i ich rodziny. W tym miejscu
należy wspomnieć, że.z biblioteki publicznej w Danii
może wypożyczać książki każda osoba, przebywają

ca legalnie w tym kraju dłużej niż 3 miesiące, co
wiąże się z koniecznością ubezpieczenia. Legitymacja
ubezpieczeniowa jest jedynym dokumentem wyma
ganym przy zapisywaniu się do biblioteki.
Biblioteka zajmuje parter wielopiętrowego bu
dynku stojącego przy Równej ulicy. Powierzchnia
wynosi 1075 m, w tym 720 m. to powierzchnia
dostępna dla użytkowników. Ponieważ nie ma ma
gazynów, reszta to biuro i pomieszczenia socjalne.
Duże okna pozwalają na urządzanie wystaw okolicz
nościowych i na eksponowanie interesujących plas
tycznie informacji o bibliotece. Budynek biblioteki
jest usytuowany bardzo wygodnie blisko stacji kole
jowej i przystanku autobusowego.
Biblioteka, zgodnie z duńskim ustawodawstwem
bibliotecznym, składa się z oddziału dla dorosłych
oraz oddziału dla dzieci i młodzieży (w Danii nie ma
osobnych bibliotek publicznych dla dzieci).
Oddział dla dorosłych składa się z wypożyczalni
i czytelni. W czytelni znajdują się gazety, czasopisma
oraz księgozbiór typu prezencyjnego (encyklopedie,
słowniki itd.). Całość zbiorów biblioteki wynosi 105
tysięcy woluminów, w tym 35 tysięcy to zbiory
oddziału dla dzieci. Materiały biblioteczne to przede
wszystkim książki — literatura piękna i popularno
naukowa. Poza tym wypożycza się kasety wideo,
płyty kompaktowe, książki mówione, a w oddziale
dla dzieci także plakaty, gry planszowe i kasety
z muzyką.
Zakup, opracowanie i wycofywanie książek
Zakup książek dla bibliotek publicznych i ich
opracowanie są w Danii scentralizowane. W Kopen
hadze zajmuje się tym Kobenshavns Kommunes Biblioteker—jednostka centralna dla wszystkich bib
liotek w obrębie miasta. Jest to dyrekcja, administra
cja oraz pracownie. 1-2 razy w tygodniu przychodzi
do biblioteki lista tytułów proponowanych do zaku
pu. Materiały na liście dzielą się na: beletrystykę,
książki niebeletrystyczne, wideo, komiksy, pozycje
dla dzieci, książki odradzane. Funkcjonuje coś w ro
dzaju „przęjrzeniówek” — nowe książki są wysta
wiane do przeglądania w przeznaczonej do tego celu
sali — albo w Bibliotece Centralnej, albo w Kobens
havns Kommunes Biblioteker. Do każdej książki jest
dołączona recenzja, pisana przez bibliotekarza, dodaje się też odbitki recenzji z prasy, o ile są dostępne.
Bibliotekarze z różnych bibliotek przyjeżdżają w do
godnych dla siebie terminach (przeciętnie raz na dwa
tygodnie) i przeglądają książki. Na tej podstawie
zaznaczają na liście pozycje do zakupu i liczbę
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egzemplarzy. Czas realizacji zamówienia wynosi
3 miesiące od chwili umieszczenia danego tytułu na
liście. Książki przychodzą gotowe do udostępnia
nia — z klasyfikacją, opisanym grzbietem, przyklejo
ną kopertką, oprawione lub zatopione w plastik.
Bibliotekarz musi tylko nadać książce numer w sys
temie, nakleić etykietę z kodem paskowym i przeje
chać po niej piórem świetlnym.
O wycofaniu książki decydują bibliotekarze. Od
bywają się specjalne zebrania, na których przed
stawiane są tytuły proponowane do wycofania. Kry
terium jest przydatność książki w danej bibliotece
oraz jej stan techniczny. Nie udostępnia się książek
zniszczonych (praktycznie może to być książka z lek
ko naderwanym grzbietem), a ponieważ naprawa jest
kosztowna, przeważnie opłaca się kupić nowy eg
zemplarz. Książki, które są zbyt zniszczone aby je
odesłać do biblioteki składowej, są wystawiane na
sprzedaż. 3 razy w roku odbywa się w bibliotece
wyprzedaż kilku tysięcy wycofanych książek. Ceny
są kilkakrotnie niższe niż używanych książek w an
tykwariatach.
Personel i praca
Personel składa się z 14 osób, w tym 8 wy
kwalifikowanych bibliotekarzy. Żadna osoba nie ma
stałego przydziału, wszyscy pełnią dyżury zarówno
w oddziale dla dorosłych, jak i dla dzieci, a co za tym
idzie, są zobowiązani znać cały księgozbiór i wszyst
kie formy pracy.
Biblioteka nie ogranicza swojej działalności do
udostępniania książek na miejscu. W ramach zapew
niania dostępu do informacji dla każdego obywatela
biblioteka obsługuje osoby niepełnosprawne w ich
domach. 60 osób raz na miesiąc otrzymuje książki
z biblioteki — bibliotekarz po prostu bierze taksów
kę i zawozi książki do domu. Inna forma wyjścia
z usługami na zewnątrz to wypożyczanie kompletu
ruchomego do klubu dziennego dla osób starszych
(raz na 3 miesiące).
Biblioteka ma dostęp do komputerowego sys
temu informacyjnego o bieżących sprawach dzięjących się w Kopenhadze. Wyszukiwanie w tym sys
temie odbywa się w osobnym, bardzo staroświeckim
komputerze, za pomocą wybierania hasła z menu.
Zarówno maszyna, jak i sposób korzystania z niej
przypominają system informacji na dworcu. Poza
tym oczywiście funkcjonuje informacja w postaci
ulotek, broszur, ogłoszeń itp.
Wielkim zainteresowaniem cieszy się cotygodnio
wy dyżur prawnika Porady są bezpłatne i bardzo
ogólne. Prawnik diagnozuje, czy dana osoba ma
w ogóle problem prawny, a jeżeli tak, informuje, czy
powinna udać się do biura prawnego, czy też wystar
czy zapoznanie się z obowiązującymi przepisami.
Interesującą formą pracy, która służy integracji
z publicznością jest (nieodpłatne) udostępnianie
miejsca na wystawy twórczości artystycznej osób
prywatnych. Wystawcami są zarówno dorośli jak
i dzieci.
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Biblioteka otwarta jest 37 godzin w tygodniu, od
poniedziałku do soboty. W tygodniu godziny otwar
cia zaczynają się od 12.00. W godzinach rannych
biblioteka organizuje lekcje biblioteczne i inne zaję
cia dla okolicznych szkół i przedszkoli. Zwykle na
otwarcie biblioteki czeka przed drzwiami kilkanaście
osób.
Działalność bibliotek różnego rodzaju dla dzieci
1 młodzieży w Danii to osobny temat, którym warto
się zająć, biorąc pod uwagę odmienność duńskiego
systemu wychowania i warunków społecznych. Pier
wsze wrażenie to fakt, że dzieci są wszędzie —
w bibliotekach, ale także w innych miejscach służą
cych edukacji, w muzeach, na wystawach, itp., oraz
to, że wszędzie są mile widziane. W instytucjach
takich jak muzeum narodowe i galeria narodowa są
wydzielone specjalne pracownie, gdzie mogą one
uprawiać twórczość plastyczną, a prace są ekspono
wane na równi z „prawdziwymi” eksponatami.
To, co dzieje się w bibliotekach jest odbiciem
tendencji w ogólnonarodowym programie edukacyj
nym. Na przykład kilka lat temu, kiedy zaczęto
stawiać nacisk na edukację literacką w języku ojczys
tym, biblioteki kupowały praktycznie każdą pozycję
duńskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej — bib
liotekarze mówili o nadprodukcji książek, przy coraz
niższym ich poziomie. Obecnie większą wagę przy
wiązuje się do starannego wyboru tytułów, także
z powodu konieczności oszczędzania, nie rezygnując
z promowania i popularyzacji literatury rodzimej.
Z drugiej strony, w dziale dla dzieci znajdują się
także książki w językach obcych, najwięcej po angiel
sku. Są one bardzo czytane ze względu na powszech
ną znajomość tego języka, także wśród młodzieży.
5 godzin angielskiego tygodniowo w szkole, oraz
2 ogólnie dostępne programy telewizyjne powodują,
że już dziesięciolatki radzą sobie z oryginalnymi
tekstami.
Z biblioteki może korzystać dziecko od pierw
szych chwil Swego życia. Nie jest to tylko teoria,
ponieważ do każdej biblioteki można wjechać wóz
kiem — i korzystać z wydzielonego miejsca dla dzie
ci w wieku od 0 do 3 lat. Można tam dziecko
położyć, są zabawki i książeczki z obrazkami. Są też
książki, które rodzice mogą głośno czytać dzieciom.
Część biblioteki przeznaczona dla m^ych dzieci jest
stosunkowo obszerna, ponieważ musi się tam zna
leźć przestrzeń do czołgania i do biegania dla dzieci,
a także miejsce dla rodziców. Szczególnie cenne dla
rodziców jest to, że w bibliotece mogą jednocześnie
zająć się dziećmi w różnym wieku.
Dzieci, które korzystają z biblioteki samodzielnie
muszą mieć na to zgodę rodziców, którzy biorą na
siebie odpowiedzialność za wypożyczane materiały.
Rodzice mają także prawo nie pozwolić, aby dzieci
korzystały z jakiegoś typu materiałów. Bibliotekarz
musi uszanować prawo rodziców do decydowania
o kierunku wychowywania dzieci.
W dziale dla dzieci starszych znajdują się książe
czki do nauki czytania ze specjalnymi znakami
interpunkcyjnymi. Specjalnie przygotowane książki

z adaptowanymi tekstami (po duńsku) są także
dostępne dla starszej młodziej i osób dorosłych.
Mają one większy druk i ograniczoną ilość urwa
nych wyrazów. Są one przeznaczone dla osób mają
cych trudności z czytaniem, cudzoziemców nie znają
cych dobrze języka, a także dla osób niepełnospraw
nych umysłowo. Interesującą formą edukacji społe
cznej dla młodszych dzieci są książeczki złożone
z samych fotografii (bez tekstu), ukazujących sytua
cje, których dziecko mogłoby się bać, np. wizyty
u lekarza, w gabinecie dentystycznym itp.
Pewnego rodzaju niespodzianką były wystawki
nowych książek dla nastolatków, osobne dla dziew
czynek i chłopców. Te pierwsze zawierały poradniki
na temat makijażu i ubierania się, oraz beletrystykę
na tematy psychologiczne, rodzinne, itp. Dla chłop
ców były materiały o motocyklach i muzyce heavy

metal. Zdziwienie wzbudził fakt, że młodzież ma tak
tradycyjnie podzielone zainteresowania. Biblioteka
rki stwierdziły, że dostosowują tematykę ekspozycji
do życzeń klientów i niczego nie narzucają.
Czytelnicy oczywiście mają bezpośredni dostęp
do wszystkich materiałów. Mogą też korzystać z ka
talogu komputerowego, który zawiera informacje
o zbiorach wszystkich bibliotek publicznych znaj
dujących się w sieci. Filia w Osterbro nie ma jeszcze
modułu wypożyczeń, w związku z tym monity pisze
się na maszynie. Wspominam o tym, ponieważ była
to jedyna biblioteka, w której używano tradycyjnej
maszyny do pisania.
System komputerowy w kopenhaskich bibliote
kach publicznych (w tym katalog) będzie przed
miotem osobnego artykułu.
Lidia Wójcicka

Doniesienia
PROGRAM BIBLIOTECZNY ZAWIESZONY.
Realizowany w ostatnich dwóch latach program
biblioteczny, finansowany przez G. Sorosa w ramach
Regionalnego Programu Bibliotecznego — w bieżą
cym roku został zawieszony. Fundacja Batorego nie
otrzymała środków na pokrycie wydatków związa
nych z komputeryzacją bibliotek polskich, uwzględ
nionych w planie finansowym na 1995 r. Złożonymi
dotychczas wnioskami przez biblioteki polskie Fun
dacja Batorego będzie usiłowała zainteresować
G. Sorosa, lecz bez pewności na powodzenie tych
starań. W Fundacji ocenia się, że wniosek o wsparcie
finansowe przyłączenia bibliotek polskich do IN
TERNETU ma szanse na akceptację. Kadencja Pod
komisji Bibliotecznej opiniującej wnioski bibliotek
polskich składane do Fundacji Batorego wygasła
z końcem 1994 r. Nie przewiduje się, odnowienia
składu komisji, (/w)
KLUB MARKETINGU W BYDGOSZCZY.
Dla ludzi interesu oraz wszystkich zainteresowanych,
nie wyłączając uczniów i studentów. Stowarzyszenie
„Klub Marketingu” w Bydgoszczy (ul. Przyrzecze
2/4) uruchomiło komputerową bazę danych oraz
czytelnię literatury światowej z zakresu zarządzania
i marketingu. W nadesłanej wiadomości Zarząd
informuje, że „bydgoskie Stowarzyszenie posiada
obszerny zbiór (ponad 100 tytułów) fachowych cza
sopism zagranicznych. Są to czasopisma angielskie,
amerykańskie i niemieckie, zawierające wszelkie ak
tualności ekonomiczne. Zawierają różnorodne pub
likacje praktyków i naukowców z całego świata,
począwszy od problemów wytwarzania, poprzez
marketing aż po zarządzanie personelem, firmą,
logistykę... W komputerowej bazie danych jak i na

półkach w czytelni można znaleźć wszelką informa
cję pochodzącą z bieżących i archiwalnych światowych publikacji. Biblioteka jest sterowana systemem
komputerowym. Oznacza to, że każdy problem jest
zakodowany systematycznie i tematycznie. Na życze
nie Czytelnika wyszukujemy charakterystyki opub
likowanych w świecie artykułów i ich oryginały. Za
niewygórowaną cenę Czytelnik może również nabyć
kopie każdego wybranego artykułu. Klub Marketin
gu współdziała z instytucjami edukacyjnymi dla
menedżerów w Holandii i Niemczech. System biblio
teczny tych krajów współpracuje z naszym, skąd
regularnie dostarczane są do Klubu Marketingu
aktualne dane źródłowe oraz czasopisma (...) Klub
Marketingu zajmuje się działalnością edukacyjną
sponsorowaną przez członków Stowarzyszenia i inne
życzliwe instytucje”, (/w)
I NAGRODA DLA KALENDARZA BIBUOTEKI NARODOWEJ. W 7. edycji Ogólnopolskiego
Przeglądu Kalendarzy organizowanego przez Klub
Międzynarodowej Prasy i Książki Mokotów w War
szawie I nagrodę w kategorii wieloplanszowych uzy
skał kalendarz Biblioteki Narodowej na 1995 r.,
a jednoplanszowych — kalendarz Mennicy Państ
wowej. Nagrodę przyznało dziewięcioosobowe jury
pod kierownictwem prof. Stanisława Wieczorka
z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nagro
dzony kalendarz został wydany w serii ,3iblioteka
Narodowa prezentuje swoje zbiory”. Jego koncepcję
opracował Kazimierz Ossowski, a projekt graficz
ny — Ryszard Kryska. W uzasadnieniu przyznania
nagrody jury podkreśliło walory pomysłu. Prezen
towane w kalendarzu mapy pokazują obszary zwią
zane z życiem i działalnością wybitnych Polaków.
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Dodać należy, że jest to już druga I nagroda w tym
konkursie dla kalendarza BN; poprzednio nagrodzo
no kalendarz BN na 1992. (/w)
ZAPROSILI NAS
— Polskie Towarzystwo Bibliologiczne na kon
wersatorium Oddziału Warszawskiego poświęcone
problemom upowszechniania książki polskiej na Lit
wie przedstawionym przez doc. dr hab. Oskara
Czarnika w BN w dn. 21 П br.

— Dyrektor BN na otwarcie wystawy o Kazimie
rzu Wierzyńskim w dn. 02 Ul br.
— Dyrektor WBP w Płocku na otwarcie wy
stawy „Życie codzienne Płocka na przełomie XIX
i XX wieku” w dn. 02 III br.
— Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, WBP
w Radomiu i Radomskie Towarzystwo Naukowe na
otwarcie wystawy „Zginęli w Katyniu...” w dn.
08 ni br.

Przegląd piśmiennictwa
Wydarzenie wydawnicze — c.d.
Zapożyczając od Jana Wołosza tytuł Jego ar
tykułu dotyczący książki „Bibliotekarstwo” donoszę
P. T. Czytelnikom, że 24 lutego w szacownych
i gościnnych murach Wojewódzkiej Biblioteki Pub
licznej w Katowicach staraniem Wydawnictwa SBP
i Zarządu Okręgu SBP odbyła się uroczysta PRO
MOCJA książki „BIBLIOTEKARSTWO” wydanej
pod redakcją naukową prof. Zbigniewa Żmigrodz
kiego. Imprezę taką zorganizowaliśmy po raz pierw
szy od niepamiętnych lat, ale też okazja była nie
zwyczajna, gdyż od blisko 40 lat po raz pierwszy
takie dzieło napisano i wydano. Na uroczystość,
która była zapewne dużym przeżyciem emocjonal
nym dla katowickiego środowiska bibliotekarskiego
stawili się m.in. współautorzy książki, pracownicy
naukowi Uniwersytetu Śląskiego, recenzenci książki
(prof. M. Drzewiecki i prof. В. Szyndler) członkowie
Komitetu Redakcyjnego serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” oraz Prezydium Zarządu Głównego
SBP z Przewodniczącym dr Stanisławem Czajką.
Przemówienia wygłosili: prof. M. Drzewiecki (tekst
poniżej), prof. Zb. Żmigrodzki w imieniu Autorów
i dr Sl Czajka w imieniu Zarządu Głównego SBP. Przy
tradycyjng lampce wina w przyjacielskich rozmowach
wymieniono poglądy na temat promowanej książki,
a także potrzeb wydawniczych środowiska dotyczących
literatury bibliotekoznawczej. Pod adresem Wydawnict
wa SBP skierowano wiele ciepłych słów za dotychczas
zrealizowane inicjatywy wydawnicze.
A zatem czekamy na następne wydarzenia wyda
wnicze!
Janusz Nowicki
Oto tekst wygłoszony przez prof. Marcina Drze
wieckiego.
Zebraliśmy się dzisiaj w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Katowicach z okazji wydania 10
(a więc jubileuszowego) tomu z serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka”.
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Zanim złożę gratulacje twórcom tego tomu chciałbym jako przewodniczący Komitetu Redakcyjnego
całej serii podziękować wszystkim członkom redakcji
za udział w jej pracach, a szczególnie dyrektorowi
Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol
skich Panu Januszowi Nowickiemu, który tworzy
i aktywnie rozwija Wydawnictwo. Przełamując fał
szywą skromność twierdzę, że od dawna nie obser
wowaliśmy w naszym Stowarzyszeniu tak ambitnej
działalności wydawniczej. W ciągu 2 lat wydaliśmy
12 tomów serii; w przygotowaniu jest 5 następnych.
Działalność wydawnicza SBP nie ogranicza się
tylko do wydawania tej serii; ale dzisiejsze spotkanie
poświęcone jest wydarzeniu z pola naszej serii.
Oto wykaz dotychczas wydanych tomów w serii
„Nauka-Dydaktyka-Praktyka”:
Nr 1 — Biblioteka i informacja w systemie eduka
cji. Praca zbiorowa pod red. Marcina
DRZEWIECKIEGO. 1993.
Nr 2 — MATERSKA Katarzyna: Edukacyjna
funkcja biblioteki publicznej w życiu mło
dzieży. 1993.
Nr 3 — SOSIŃSKA-KALATA Barbara: Uniwer
salna Klasyfikacja Dziesiętna. Podręcz
nik. 1993.
Nr 4 — WOJCIECHOWSKI Jacek: Marketing
w bibliotece. 1993.
Nr 5 — Automatyzacja bibliotek publicznych.
Praktyczne problemy. Materiały z II
Ogólnopolskiej Konferencji. Białystok
26-28 X 1993 r. Red. Janusz NOWICKI.
1993.
Nr 6 — Biblioteka w społeczności lokalnej. Mate
riały z Sympozjum. Pod red. Stanisława
KRZYWICKIEGO i Joanny PASZTALENIEC-JARZYŃSKIEJ. 1993.
Nr 7 — ZYBERT Elżbieta Barbara: Koncepcja
organizacyjno-programowa
informacji
edukacyjnej w Polsce. 2. 1994.

Nr

8 — Kartoteka
wzorcowa języka
КА
ВА. Cz. 1. Nazwy własne. Praca zbiorowa
pod red. Jadwig WOŹNIAK. 1994.
Nr 9 — Komputery w bibliotekach — Polska ’94,
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Chorzów 10-12 06 1994. I Forum SBP.
Red. Janusz NOWICKI. 1994.
Nr 10 — Bibliotekarstwo. Praca zbiorowa pod red.
Zbigniewa ŻMIGRODZKIEGO przy
udziale Jerzego RATAJEWSKIEGO
oraz Anny TOKARSKIEJ. 1994.
Nr 11 — SEMENIUK-POLKOWSKA
Maria,
POLKOWSKI Lech T.; Matematyka dla
humanistów. Elementy matematyki dla
studentów nauk humanistycznych i spo
łecznych. 1994.
Nr 12 — BURAKOWSKI Jan; Samorządowa bib
lioteka publiczna. Poradnik. 1994.
Z powyższej listy wynika, że seria jako całość jest
próbą odpowiedzi na podstawowe problemy naszej
dyscypliny, które nurtują środowisko. I to zarówno
środowisko akademickie (aspekt nauki, dydaktyki)
jak i szerokie środowisko bibliotekarzy i pracow
ników informacji, któremu seria ta służy zarówno
w pracy jak i w licznych formach dokształcania
i doskonalenia. Pewne tytuły z naszej serii są już
wyczerpane; przygotowujemy zmodyfikowane do
druki. Wprowadzamy do wydawnictwa podstawowe
zasady marketingu. Szeroki bowiem profil serii zmu
sza redakcję do bacznego doboru autorów, tytułów
a także do myślenia kategoriami ekonomicznymi.
Sponsorowanie poszczególnych tytułów przez insty
tucje staje się powoli normą. Ponad połowa prac
wydanych w omawianej serii wysria spod pióra
pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Infor
macji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego i była
przez ten Instytut dofinansowana.
Tom 10 serii pt „Bibliotekarstwo”. Praca zbioro
wa pod redakcją Zbigniewa Żmigrodzkiego przy
udziale Jerzego Ratajewskiego i Anny Tokarskiej
reprezentuje katowicką szkołę bibliotekoznawczą,
związaną z Uniwersytetem Śląskim. Zespól autorski
tworzyli także; Zdzisław Gębołyś, Jolanta Gwiożdzik, Ewa Mrowieć, Irena Socha, Grażyna Tetela,
Waldemar Tyras.
W 22 rozdziałach (na 372 stronach) przedstawiono,
jak pisze we wstępie Zbigniew Żmigrodzki, główne
rodzaje czynności składających się na proces biblio
teczny oraz pewne ogólne zagadnienia bibliotdcarstwa
oraz wybrane kierunki aktywności bibliotek.

Jak każdy wybór tak i ten jest subiektywny;
dlatego też autorzy pracy są przekonani, że nie
uwzględnili w pełni zakresu tematyczngo odpowia
dającego pojęciu wiedzy o bibliotece.
Zakończenie tekstu prezentowanej publikacji sta
nowi stosunkowo obszerna bibliografia piśmien
nictwa fachowego w układzie odpowiadającym stru
kturze pracy.
Sądzę, że publikacja doczeka się merytorycznej
oceny; spokojnej, wyważonej, obiektywnej. Na razie
dominują w środowisku stany emocjonalne; wszak
po 40 latach głoszenia przez naszych teoretyków
opinii na temat konieczności opracowania podręcz
nika (nawet na zjazdach bibliotekarskich podejmo
wano w tej sprawie uchw^y — sic!!) podręcznik taki
opracowano nie w stolicy, nie w Krakowie, nie we
Wrocławiu — ale w Katowicach, gdzie tradycja aka
demickiego bibliotekoznawstwa nie jest długa Stąd
wnoszę, że recenzje będą krytyczne. Zresztą na takie
recenzje zasłużył zarówno zespół autorski (np. bar
dzo niestarannie wykonana bibliografia, niestety,
często o charakterze historycznym) jak i wydawca,
który niezbyt dokładnie dokonał korekty (z błędem
na stronie tytułowej).
Ale najsurowsze recenzje nie zmienią faktu, że
promowaną dzisiaj pracę powinniśmy docenić, że
powstała (przełamując w tym zakresie jakąś zaklętą
niemoc) a także uznać ją za pierwszy krok, za punkt
wyjścia ku nowym inicjatywom pisarskim i wydaw
niczym.
Współczesne bibliotekarstwo jest coraz bardziej
riożone; tradycyjne podręczniki o charakterze kom
pendium są już niemożliwe. W cywilizowanym świę
cie rolę tę odgrywają albo wydawnictwa zbiorowe
albo całe serie wydawnicze. Tak więc jako wyznawca
filozofii pozytywistycznej, popieram starą, dobrą za
sadę angielską; „if we can’t as we would, we must do
as we can”.
Zwracam się w imieniu SBP oraz własnym do
wszystkich ośrodków akademickich i naukowo-ba
dawczych uprawiających bibliotekoznawstwo o dal
sze podręczniki, o dalsze prace, które by mogły rolę
podręcznika pełnić. Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich oraz instytucje z SBP współpracujące każ
dą dobrą inicjatywę wydawniczą poprą.
Na zakończenie chci^bym bardzo podziękować
w imieniu Komitetu Redakcyjnego serii całemu ze
społowi pod kierunkiem prof. Z. Żmigrodzkiego za
daną naszemu środowisku pracę.
Marcin Drzewiecki

Nie zapomnij o prenumeracie!
Możesz to zrobić w „Ruchu” i na Poczcie. Także u nas w Biurze ZG SBP można
zaprenumerować na dowolny okres oraz skompletować numery z minionych miesięcy i lat.

Stadtbibliothek Gutersloh: Lebendig — Tagtaglich; Ein Marketingkonzept und Seine Verwirklichnung. Verlag Bertels
mann Stiftung. GQtersloh 1994.—79 s.
Biblioteka Miejska w Giitersloh liczy sobie 10 lat
i w specjalnej publikacji prezentuje koncepcję mar
ketingową przyjętą przez założycieli oraz jej realiza
cję, jak to określają „na żywo w dniu codziennym”.
Giitersloh jest niedużym miastem, w którym uros
ła potęga koncernu Bertelsmanna. Fundacja Bertelsmanna i rada miejska Giitersloh stworzyły biblio
tekę, która w założeniu miała być biblioteką modelo
wą i tę rolę na pewno spełniła. W czasie dziesięciu lat
jej pracy odwiedziło ją przeszło 15.000 ekspertów,
którzy zapoznawali się z rozwiązaniami architek
tonicznymi i organizacyjnymi.
Biblioteka zyskała sympatię mieszkańców miasta,
40% ludności korzysta ze zbiorów i uczestniczy
w imprezach organizowanych przez bibliotekę.
Koncepcja marketingowa była punktem wyjścio
wym dla planowania architektonicznego. Pozwoliła
stworzyć kompleksową całość zarządzania biblio
teką, którego celem jest aktywne zaspokajanie po
trzeb oraz oczekiwań użytkowników. Użytkownik
stał się postacią centralną kreującą układ achitektoniczny wnętrza.
Postawiono pytanie co należy zrobić, aby użyt
kownicy czuli się w bibliotece jak w domu? Powinni
mieć poczucie wolnej, dla nich przeznaczonej, prze
strzeni, dochodzić swobodnie do regałów, odpoczy
wać, ewentualnie czytać przy kawie — bar kawowy
jest w środku pięciopiętrowego pasażu. Czasopisma
i gazety bieżące są dostępne do przeglądania, rów
nież książki.
Miejsca dla czytelników są urozmaicone, można
nawet położyć się i czytać. Drobnych ułatwień
i urozmaiceń jest wiele. Np. tablica na której czytel
nicy mogą zawieszać listy do znajomych czy przyja
ciół, ekspozycja aktualnych plakatów informujących
o różnych imprezach w mieście. Centralne położenie
ma pasaż bardzo przejrzyście skomponowany, tak że
widzi się z niego całą bibliotekę, wszystkie jej pozio
my.
Ocena dziesięcioletniej pracy biblioteki, jaką za
wiera omawiana książka podkreśla znaczenie kon
cepcji marketingowej, która u^tkownika umieściła
w centralnym punkcie. „Dla historii Miejskiej Biblio
teki w Giitersloh marketing był prawie jak za
czarowane zaklęcie, które wywołało wiele nowego
i odmiennego w architektonicznej i bibliotekarskiej
koncepcji” (s. 10).
Marketing otworzył przed biblioteką nowe per
spektywy, dzięki temu architektura stała się funkcją
programu bibliotekarskiego uwzględniającego prefe
rencje użytkowników. Ładnie jest rozwiązana kolo
rystyka wnętrz, zróżnicowana w zależności od prze
znaczenia. Bibliotekę odwiedza codziennie 1000 do
2000 osób.
Dzieci mają w tej bibliotece swój świat, który
starano się przede wszystkim uwolnić od przymusu
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i skrępowania — na ile to jest tylko możliwe. Dzieci
nie chcą rozgraniczenia zabawy i czytania. Jakikol
wiek podział przesuwa czytanie w sferę obowiązków
szkolnych, a w konsekwencji zniechęca.
Świat dziecka jest tu kolorowy i dostępny, w zało
żeniu ma sprawiać radość. W bibliotece podzielono
książki na trzy grupy wiekowe: do 8 lat, 8-12 lat,
12-16 lat, a układ książek dla każdej grupy jest wg
określeń, jakie dzieci znają ze szkoły i życia codzien
nego, jak np.: Indianie, o życiu zwierząt, przyjaciele
i rodzina.
Biblioteka współpracuje ze szkołami, wypożycza
zestawy materiałów na zajęcia lekcyjne (książki,
środki audio-wizualne oraz pomoce dydaktyczne dla
nauczycieli). Te tzw. „skrzynie” cieszą się dużym
powodzeniem dzięki atrakcyjności tematów, uroz
maiceniu formy przekazu oraz pomocy dla nauczy
cieli.
Niektóre formy pracy z młodzieżą odwołują się
do zainteresowania niezwykłością zadań, do takich
należy „nocna przygoda z książką". Dzieci przy
chodzą wówczas, ze śpiworami, program przewiduje
czytanie książek, odczyty i pogadanki, gry i zabawy,
a kończy go rano wspólne śniadanie.
Koncepcja marketingowa biblioteki wyznacza ce
le, wśród których możliwie najwyższe zadowolenie
użytkowników przy możliwie najwyższym wykorzy
staniu zbiorów stawia się jako dyrektywę wiodącą.
Kontakt z publicznością odwiedzającą bibliotekę
budowany jest na zasadzie, że nie tylko książki
tworzą bibliotekę i że każdy może znaleźć w niej coś
interesującego. Jest to instytucja wpisana w sferę
wolnego czasu i doceniająca różnorodność zaintere
sowań i oczekiwań, które są obserwowane i badane,
aby zyskać najlepsze efekty.
Biblioteka stwarza przyjazne i dogodne warunki
dla spędzenia ciekawie wolnego czasu. Poza im
prezami związanymi z promocją książek (spotkania
z autorami, omówienia treści niektórych książek,
wystawy nowości itp.) organizuje różne pomysłowe
imprezy jak np. gromadzenie przepisów kulinarnych
różnych narodów w oryginale językowym i prze
kładzie na język niemiecki oraz degustacje potraw.
Jest to forma bezpośrednich przyjacielskich kontak
tów z różnymi grupami imigrantów.
Organizuje się również koncerty, okolicznościowe
uroczystości, tydzień seniorów, choinkę na Boże
Narodzenie. Kierownictwo biblioteki dąży do prze
konania miejscowej społeczności, że biblioteka to coś
więcej niż wypożyczanie książek. A rytm pracy
i inicjatyw biblioteki jest w harmonii z życiem
miasta. Ambicją biblioteki jest być codziennym po
żytecznym urządzeniem, jak wieża ciśnień dostar
czająca miastu wodę.
Książka o Bibliotece Publicznej w Giitersloh
dostarcza wiele informacji ilustrujących bogactwo

nowych pomysłów i sprawdzonych w praktyce spo
sobów działania. Weźmy pierwszy lepszy przykład.
Biblioteki wydają druki, przeważnie siląc się na
oryginalność każdej edycji. Tu przyjęto zasadę, że
pewne elementy powinny powtarzać się i spełniać
rolę znaku firmowego oraz przyspieszać kontakt
z adresatem. Trzy elementy powtarzają się zazwy
czaj: znak graficzny przedstawiający układ logo
z książek, motyw luku okiennego jako fragment
charakterystyczny dla architektury oraz kolor ciem
no czerwony.
Czytelnicy łatwo odróżnią druki informacyjne bib
lioteki wśród innych, jak też plakaty informacyjne
o imprezach. Jest to przykład przemyślenia szczegółów

i nadania im funkcji w ogólnej koncepcji organizacji
biblioteki i jej kontaktów z mieszkańcami
O samej publikacji warto jeszcze powiedzieć, że
będąc sprawozdaniem za dziesięć lat działalności
wyróżnia się bardzo estetyczną szatą graficzną o cha
rakterze bibliofilskim. Nie tylko piękna edycja wy
różnia tę jubileuszową pozycję. Sprawozdanie jest
pozbawione oficjalnej sztywności, nie przeładowane
danymi i dzięki temu obraz biblioteki rysuje się
ciekawie, bogato wyposażony jest w różne fakty,
spostrzeżenia, oceny i refleksje. Ten esej o bibliotece
ukazuje przekonywująco walory marketingowej
koncepcji biblioteki.

Radosław Cybulski

SYGNAŁY O NOWYCH PUBLIKACJACH

Pindlowa Wanda: Informetria w nauce o informacji. Metody
i problemy. Kraków: UNIVERSITAS, 1994. 216 s.
Informetria jest dziedziną zajmującą się zastoso
waniem metod matematycznych w nauce o infor
macji.
Prezentowana książka jest pierwszą publikacją
w Polsce ukazującą stan badań informetrycznych.
Oparta na badaniach empirycznych przedstawia informetrię jako dyscyplinę szczegółową, związaną
z nauką o informacji. Praca składa się z dwóch
części. Część pierwsza zawiera sześć rozdziałów
w których przedstawiono między innymi:
— przegląd zastosowań metod matematycznych
w badaniach wybranych nauk społecznych,
— omówienie terminu informetria i jego relacje
z terminami bibliometńa i naukometria (w piśmien
nictwie zagranicznym nazywaną scientometrią),
— propozycje przedmiotu badań informetrii oraz
przykłady badań priorytetowych z ostatnich lat.
Poza tym omówiono najważniejsze prawa wyko
rzystywane w informetrii jak: Bradforda, Zipfa
i Lotki oraz ukazano genezę rozwoju badań wyko

rzystujących metody matematyczne a szczególnie
statystykę w bibliografii i nauce o informacji, a także
stan badań informetrycznych za granicą i w Polsce.
W części drugiej opisano założenia do badań em
pirycznych. Objęto nimi literaturę związaną z szero
ko pojętą informacją naukową z lat 1980-1989.
Przedstawiono charakterystykę poszczególnych me
tod matematycznych, przykłady ich zastosowań oraz
wszelkiego typu formalizacje wykorzystywane przez
autorów w ich publikacjach.
Pracę uzupełniają:
— aneksy, w jednym z nich (aneks A4) zamiesz
czono charakterystykę bazy danych z publikacjami
wybranymi do badań i ich opisem,
— wykaz pozycji baz danych „WWW” w ukła
dzie alfabetycznym według nazwisk autorów lub
tytułów publikacji.
— indeks nazwisk.
Ponadto zamieszczono przypisy wyjaśniające i bi
bliograficzne.

Plis Jerzy: Biblioteki oświatowe w Lubelskiem (1918-1939).
Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD. 1993. 224 s.
Celem publikacji jest próba ukazania stanu i dzia
łalności bibliotek oświatowych oraz warunków ich
funkcjonowania w województwie lubelskim w jego
granicach z 1919 roku. Jako cezury badawcze przyję
to lata 1918-1939 (od początku odzyskania niepod
ległości do wybuchu 11 wojny światowej). Podstawą
źródłową pracy są przede wszystkim materiały ar
chiwalne i źródła drukowane znajdujące się w ar
chiwach warszawskich oraz, między innymi, w Lub
linie, Zamościu, Krasnymstawie. Na ciekawe mate
riały natrafiono w aktach starostw powiatowych,
komend powiatowych Policji Państwowej, magist
ratów, Archiwach Diecezjalnych. Wzbogacono je
materiałami rękopiśmiennymi ze zbiorów bibliotek:
Narodowej, KUL, Publicznej im. H. Łopacińskiego
w Lublinie i Miejskiej w Łukowie. Obok takich

źródeł drukowanych jak m.in.: wspomnienia, dzien
niki urzędowe, okólniki, katalogi, sprawozdania bib
liotek niezwykle cennym źródłem okazała się rów
nież ówczesna prasa. Prezentowana monografia ma
układ rzeczowy. Składa się z czterech rozdziałów
w których przedstawiono ocenę udziału różnych
organizacji i instytucji w akcji zakładania i prowa
dzenia bibliotek oświatowych, analizę stanu iloś
ciowego bibliotek wraz z ich rozmieszczeniem. Po
nadto ukazano problemy związane z organizacją
i administracją bibliotek. Zwrócono uwagę na źródła
nabytków oraz wielkość i strukturę księgozbioru.
Wiele miejsca poświęcono propagandzie bibliotecz
nej, udostępnianiu zbiorów i czytelnictwu. Mono
grafię zaopatrzono w obszerną bibliografię, wykaz
skrótów, wykaz tabel oraz przypisy.
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Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922. Zarys pro
blematyki. (pod red. Marii Pawłowiczowej). Katowice:
„Śląsk" Sp. z 0.0. 1994. — 246 s. (Prace Instytutu Siblioiekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego nr 7).
Siódmy tom Prac Instytutu Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Śląskiego poświęcony jest zagadnie
niom książki polskiej na Śląsku w latach 1900-1922.
Publikacja zawiera wystąpienia historyków, języko
znawców, bibliotekoznawców oraz badaczy literatu
ry i prasoznawców podczas kolejnej sesji naukowej,
która odbyła się w czerwcu 1993 roku w Uniwer
sytecie Śląskim. Poprzednie sesje odbyły się w 1985
i 1992 roku i zajmowały się zagadnieniami związany
mi z dziejami książki i jej funkcją społeczną w XIX
wieku. W prezentowanej, trzeciej sesji z tego cyklu,
omawiającej początki XX wieku, badacze zwracają

uwagę na wzrost uświadomienia społecznego i naro
dowego, gotowość walki o niepodległość oraz na
szczególną rolę słowa drukowanego w przygotowa
niu społeczeństwa śląskiego do czynu zbrojnego.
Poruszają problemy dotyczące książki, jej treści,
drodze jaką docierała do czytelników oraz gazet,
czasopism, ich upowszechnianiu i olbrzymim znacze
niu na Śląsku w tym okresie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośrodków
badawczych z Katowic, Opola, Cieszyna, Częstochowy,
Bielska oraz goście z Warszawy i Krakowa Publikację
uzupełnia indeks nazwisk oraz liczne przypisy.
f

inne nowości
BuclKrniacher der Zukunft-Maiketing und Management
im Verlag (Holger Behm eL ah). Darmstadt Wiss^diaftlichen Bu^gesellschaft, 1992 — 150 s.
\
ISBN 3-534-11867-7

Herring James E. Information technology ich schools: the
role of the school librarian and the teacher. 2nd rev. ed.
Londort Library Association Publ, 1992 —150 a
ISBN 1-85604055-0

Burton Paul Frederick. Information technology and
society: implications for the information professions. Lon
don: Library Association, 1992 — 119 s.
*
ISBN 0-85365-788-2

Ouvrages de reference cites dans les notices d’autoritede la
base BN-Opale: supplement au guide pratique du c:atalo
gueur. Paris: Bibliotheque nationale, 1992 — 94 a
ISBN 2-7177-1859-1

Butcher Judith. Copy-editing Cambridge handbook for
editors, authors and publishers. Cambridge New York:
Cambridge Univ. Press, 1993. — 471 s.
ISBN 0-521-400740

Qualitative research in information management (ed. by)
Jack D. Glazier, Ronald R. PoweU. Englewood, Colo.:
Libraries Unlimited, 1992 — 238 s. ISBN 0-87287-806-6

Universal bibliographic control: second international se
Die Deutsche Bibliothek: national library and national
minar. Romania, Bucharest August 11-14, 1993: procebibliographical information centre: centralised collection,' edings of the seminar (IFLA, National Library of Romaprocessing user services. Frankfurt a M; Leipzig Dl - nia). Bucharest Nat Libr, of Romania, 1993. 157 a
Bibliothek, 1992 — 55 a ■
Halina Migas-Broniek
ISBN 3-922051-38-3

Л

Jan Burakowski: Samorządowa biblioteka publiczna. Poradnik.
Warszawa: Wyd. SBP, 1994. 136 s.
Poradnik ten zaadresowany jest
pisze sam autor,.
do działaczy i pracowników samorządów terytorialnych
oraz pracowników bibliotek publicznych, szczególnie
mniej doświadczonych. Jan Burakowski, autor omawia
nej publikacji, to bibliotekarz z dużą wiedzą, doświad
czeniem zawodowym i z charakterem. Pisze i radzi
w tych sprawach, z którymi przez wiele lat miał do
czynienia w swojej praktyce zawodowej, najpierw jako
instruktor biblioteki wojewódzkiej, a obecnie dyrektor
biblioteki miejskiej. Ponadto Jan Burakowski dobrze
znany jest w środowisku bibliotekarskim jako autor
licznych publikacji i działacz Stowarzyszenia Biblioteka
rzy Polskich.
Przekształcenia ustrojowe, ekonomiczne i organizacyj
ne, z którymi mamy do czynienia w ostatnich latach.
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dotyczą także bibliotek publicznych i otoczenia społecz
nego, w którym one funkcjonują. Toteż znajomość
aktualnych przepisów prawnych, tak przez bibliotekarzy
jak i pracowników samorządów terytorialnych jest konie
cznością nie podlegającą dyskusji SBP wyszło z propozy
cją opracowania takiego poradnika, który gromadząc
i objaśniając przepisy prawne dotyczące funkcjonowania
bibliotek publicznych byłby pomocny dla obu
stron — bibliotekarzy i władz.
W efekcie jednak otrzymaliśmy kompendium, które
otjaśnia nie tylko uwarunkowania prawny ale także or
ganizację i działalność bibliotek i ich powiązania z instytuc
jami i organizacjami lokalnymi i ponadlokalnyml Dla
lepszego zobrazowania tematyki publikacji warto przyto
czyć spis treści najważniejszych rozdziałów:

1. Biblioteka publiczna a wymogi współczesności;
2. Podstawy prawne funkcjonowania bibliotek
publicznych;
3. Organizacja bibliotek publicznych;
4. Biblioteka samorządowa (komunalna) a po
trzeby społeczności lokalnej;
5. Planowanie i sprawozdawczość. Gospodarka
finansowa biblioteki;
6. Instytucje i organizacje środowiska bibliote
karskiego lub działające na rzecz bibliotek;
7. Krótko o historii i obecnym stanie bibliotek
publicznych za granicą i w Polsce.
Autor koncentruje się na opisie zasad funk
cjonowania bibliotek stopnia podstawowego (gmin
nych, miejsko-gminnych, miejskich) i nie kryje, że
dzieli się z czytelnikiem wieloma swoimi, spraw
dzonymi doświadczeniami. Bibliotekarz znajduje tu
taj szereg cennych wskazówek jak pracować, aby
biblioteka była otwarta na potrzeby społeczności
lokalnej i cieszyła się uznaniem zarówno czytelników
jak i władz zwierzchnich. Przy końcu pracy czytelnik
znajdzie zestawienia aktualnych przepisów praw
nych, użyteczne adresy (bibliotek, szkół, czasopism,
instytucji i organizacji), wybór literatury przedmiotu
i ilustracje. Te wszystkie informacje bardzo pod
noszą walory użytkowe tej publikacji.
Jeśli się jeszcze doda, że recenzentami tekstu są
cenieni specjaliści; Lucjan Biliński, Stanisław Czajka
i Marcin Drzewiecki, a redaktorem tomu — Janusz
Nowicki, to odbiorca ma gwarancję rzetelności in
formacji. Autor pisze ze swadą, a miejscami tekst ma
też zabarwienie emocjonalne, kiedy autor odwołuje
się do przykładów z pracy kierowanej przez siebie
biblioteki. Liczba bibliotek publicznych (ponad
9 tys.) i nakład książki (5 tys.) wskazują, że długo ona
nie poleży w magazynie wydawcy, a przecież należa
łoby ją jeszcze spopularyzować w kręgach pracow
ników urzędów gminnych.
Omówienie publikacji wymaga też krytycznego
na nią spojrzenia. No cóż, żałować należy, że nie można

było zamieścić w niej nowej ustawy o bibliotekach,
ale nie jest to przecież wina autora, gdyż takowa nie
została jeszcze uchwalona. W spisie literatury przed
miotu brak nowego podręcznika „Bibliotekarstwo”
(być może, że wówczas jeszcze się nie ukaz^, ale
warto było przynajmniej zasygnalizować, że jest
w druku). Mam zastrzeżenia do paru drobiazgów.
Polecanie zakupu nagrań muzycznych na płytach
gramofonowych (s. 34) chyba jest już niecelowe,
bowiem zainteresowanie użytkowników płytami
analogowymi gwałtownie spada. W przedstawionym
standardowym wyposażeniu w sprzęt techniczny bi
bliotek gminnych i miejsko-gminnych (s. 46) nie
wymienia się telefonu. Dolna granica wieku czytel
ników bywa też niższa niż 7 lat, jak to wskazuje
autor (s. 54). Poprzednikiem Centrum Ustawicznego
Kształcenia Bibliotekarzy był Państwowy Ośrodek
Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy a nie
POKB (s. 84).
Można mieć nieco odmienne spojrzenie na ten
fragment tekstu, w którym autor mówi o celowości
powoływania łączonych bibliotek publiczno-szkol
nych w małych miejscowościach (s. 26). „Ta forma
organizacyjna pozwala bardziej efektywnie wykorzy
stywać zbiory, doskonalić obsługę czytelnika...” —
pisze autor. Otóż trzeba powiedzieć, że doświad
czenia w tym zakresie są różne i zasadne byłoby też
pytanie: na co ta forma organizacyjna nie pozwala?
Za odrębnością organizacyjną (i za współpracą) tych
dwóch sieci bibliotecznych jest ZNP oraz większość
bibliotekarzy. Łączenia bibliotek dokonuje się jed
nak najczęściej bez zasięgania ich opinii w tym
względzie. Ponieważ problem ten jest szeroko oma
wiany w czasopismach bibliotekarskich, tutaj jedynie
go zasygnalizowałem.
Publikacja Jana Burakowskiego powinna wejść
do księgozbioru podręcznego pracowników biblio
tek samorządowych, zwłaszcza tych, którzy rozpo
czynają swoją drogę zawodową.
Wfldys/aw Michnal

Strachy na Lachy
W sieci i obok
Dominującym tematem w pismach i pisemkach
komputerowych jest obecnie SIEĆ. Jednak w centrum
uwagi nie są sieci lokalne; te schodzą powoli rui
margines zainteresowań autorów. Pisze się głównie
o sieciach metropolitarnych, rozległych, zintegrowa
nych itd. „Na topie" jest Internet, zaś sensacją ostat
nich tygodni staje się - zgłoszony przez Wielką Sió
demkę najbogatszych krajów świata - projekt ogól-

nokrtyowęj INFOSTRADY. Ma to być światiowodowo-satelitama, ogólnie dostępna sieć uniwersalna, któ
ra zrewolucjonizuje wszystko: od plaslaej rozrywki z ele
mentami rozpusty do hajlajfowej, wyrcfinowanej sztuki, od
edukacji przedszkolaków do hermetycznych dyskami ntgbardziej jcyogtowych grenuów. A wszystko stereo, w kolorze
i trójwymiarowo. Tradycyjne biblioteld ponoć me będą
potrzebne, bo zastąpią je wirtualne systemy multimedialne.
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Ale. na razie, w naszym siermiężnym kraju — ist
nieją. I próbują na miarę skromnych możliwości finan
sowych oraz umiejętności - unowocześniać swoje war
sztaty. Skromniutko. często błądząc i powolutku, bo
zapełnianie baz to proces mozolny, który w naszych
bibliotekach trzeba realizować bez dodatkowych środ
ków i przerywania bieżącej działalności, bazującej na
bardzo tradycyjnych warsztatach i jeszcze bardziej
tradycyjnych warunkach lokalawo-wyposażeniowych.
Na tle tych skromnych, ale już przynoszących
pierwsze użytkowe efekty - wysiłków, z dość miesza
nymi uczuciami wysłuchuję coraz częściej pojawiają
cych się wypowiedzi osób zafascynowanych możliwo
ściami. jakie stwarzają dla bibliotek i ich użytkow
ników rozległe sieci komputerowe. Oczywiście, to fas
cynujące. że poprzez Internet mogę dostać się do
katalogu British Library czy Library of Congress.
Tyle tylko, że jeżeli mieszkam к Pipidówku Średnim,
w niczym nie ułatwi mi to zdobycia ..Antka" czy innej
lektury szkolnej, poradnika niekomercyjnej uprawy
hibicusa. półkomercyjnej hodowli pszczół w warunkach
średniego zatrucia środowiska, ani nie umożliwi zdoby
cia tytułu K. Folleta. o którym namiętnie rozprawiają
znajomi w czasie krótkich chwil wytchnienia od oglą
dania kolejnego koszmaro-straszydła rut wideo.
Być może za czas jakiś wszystko się zmieni, ale na
razie użytkownicy naszych bibliotek 99.997% swoich
potrzeb zaspokajają dzięki zasobom tej biblioteki,
z której korzystają
Nawet gdybym, na mocy poety
ki ..Przystanku Alaska", zajął miejsce ministra G.
Kołodki. to znając te proporcje nie dałbym jednego
zdenominowanego grosza więcej na rozwój bibliotecz
nych sieci rozległych; w żadnym razie nie przed
początkiem XXI w.
Dałbym natomiast nieco grosza na sieci lokalne,
miejskie i regionalne. Trochę na komputerowe, ale
przede wszystkim na biblioteczne, na ich podtrzyma
nie. Bo sieci komputerowe - to zapewne nieunikniona
przyszłość. Aliści sieci biblioteczne, w takim tradycyj
nym i może nawet konserwatywnym rozumieniu, to
zaczyna być w naszym kraju... przeszłość. Sypie się
sieć bibliotek publicznych, inne sieci, które tak na
prawdę nigdy nie osiągnęły zadowalającego stanu
integracji, stają się coraz hardziej i bardziej plurali
styczne. Można się tu doszukać ech wielkiej polityki:
tworzą się frakcje, koalicje, łączą i dzielą według
różnych koincydencji, w czym niemałą rolę odgrywa
wspólnota w dobrych wujkach, obdarowujących sprzę
tem i oprogramowaniem. Oczywiście, oferowany sprzęt
i oprogramowanie są „do wyboru i do koloru, pod
warunkiem, że będzie to kolor czarny", wg starej
zasady H. Forda (tego od samochodów).
Opinia publiczna w Polsce, nawet w okresach
represyjnych, miała zawsze dwie enklawy znacznej
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swobody wypowiedzi: kolejkową i kolejową. Ta pierw
sza praktycznie zanikła. Druga też zanika wraz ze
stałą podwyżką cen biletów PKP i systematyczną
likwidacją połączeń kolejowych, zwłaszcza lokalnych,
z których lud pracujący miast i wsi najliczniej korzys
tał I w których najchętniej narzekał na wszystko.
z wyjątkiem bibliotek. Z tym większym zaskoczeniem
wysłuchałem niedawno w pociągu relacji Warszawa-Małkinia narzekań i złorzeczeń trójki młodych
ludzi na to. że w ich wsi zlikwidowano filię bibliotecz
ną.
Dawno temu, gdy byłem na statusie library greenhorn’a. jeden z ówczesnych nestorów zawodu mawiał
często i z upodobaniem, że biblioteki są jak zdrowie
(wedle Wieszcza). Patrzy na to. że nestor miał rację...
Bo to nie jedyny sygnał, że naród zaczyna zauważać
biblioteki, gdy ich braknie. Daje się słyszeć, że ludzie
awanturują się. gdy remont biblioteki publicznej prze
ciąga się ponad zapowiedziany termin, że piszą listy
protestacyjne, gdy bibliotekę chce się zlikwidować, że
w pewnym mieście wojewódzkim pod naciskiem miesz
kańców zrezygnowano z planów przerobienia nie
ukończonej biblioteki na supermarket, w innym zaś
społeczność akademicka jest bliska wymuszenia na
władzach kilku uczelni i ratuszu decyzji o podjęciu
budowy jednej, dużej, połączonej biblioteki między
uczelnianej.
To może jednak nie jest tak. że multimedialno-satelitarno-wirtualny dostęp do bazy danych
w Pernambuco zastąpi nam lokalną bibliotekę publicz
ną czy uczelnianą? Może jesteśmy społeczeństwem tak
bardzo zaściankowym i zachowawczym, że koniecznie
chcemy dostać do ręki konkretną, poszukiwaną książkę
w jednej z placówek krajowej sieci bibliotecznej, niech
by nawet połączonej siecią komputerową z innymi...
Jako skrajny zwolennik nowoczesności bardzo ucie
szyłbym się. gdyby okazało się. że taka zaściankowość
i taki konserwatyzm Polaków jest faktem społecznym
o istotnych rozmiarach.
Jerzy Maj
P.S. Muszę się pokajać i przeprosić za złośliwości
nt. błędów w opisach rzeczowych lokalnych baz biblio
tecznych w poprzednim felietonie. W bazie ..Przewod
nika Bibliograficznego" rui CD-ROM liczba błędów
tego typu, jakie wytknąłem twórcom baz lokalnych,
jest odpowiednio wielka w proporcji do wielkości tej
bazy i firmującej ją instytucji. A nawet większa.
PRZYPIS:
” Wg danych sprzed niespełna 2 lat wypożyczenia mię
dzybiblioteczne stanowią tylko 0,003% ogółu udostęp
nień w bibliotekach polskich.

Pyłki
Anegdota Norwida
w lecie 1841 r. Cyprian Norwid i Władysław
Wężyk wybrali się w podróż w Lubelskie, Wieluń
skie i Sieradzkie. Gdzieś na szlaku wędrówki spot
kała ich przygoda przypomniana w 1867 r. przez
autora ,^wolona”:
„Tegoż roku podróżowałem po Polsce — dwóch
nas było: śp. Władzio Wężyk i ja — mieliśmy z sobą
kilkadziesiąt tomów książek, mianowicie historii do
tyczących kronik i pamiętników. Szlachcic jeden,
bardzo szanowny obywatel i dobry sąsiad, i dobry
patriota, zobaczywszy podróżną biblioteczkę naszą
ruszył głową i mruknął; „To chleba nie daje!”
Wszelako jednego razu tenże sam, w żółtym
szlafroku, w czapce z guzikiem na szczycie głowy
i z fajką na długim przedziurawionym kiju, wchodzi
do nas: „Oto (powiada półgębkiem i przez ramię)
dajcie mi też jaką książkę z brzega, bo idę spać do
ogrodu”.
Brałem przeto z brzega* książkę i podawałem
ostrożnie obywatelowi, tak jako w kwarantannie
podaje się z rąk do rąk, ile możności dotknięcia
osoby unikając.
I widziałem tylko tył osoby poważnej w szlafroku
żółtym popstrzonym w duże kwiaty piwonii — rzecz
ta wychodziła z książką w ręku, a po niedługim
przeciągu czasu, widziałeś tęż samą postać na traw
niku snem ujętą.”

Józef Ignacy
o książkach

Kraszewski

Autor „Starej baśni” był nie tylko jednym z naj
płodniejszych pisarzy polskich, lecz także nieprzecię
tnym bibliofilem. Jego ze znawstwem gromadzony
księgozbiór trafił po latach do Cieszyna, gdzie stano
wi dziś Oddział Zabytkowy Biblioteki Śląskiej. Pi
sarz wielokrotnie pisał o książkach i o bibliotekach
w swoich powieściach i artykułach.
„Ze wszystkich zabytków, stara książka stanowi
najdroższy, najgodniejszy poszanowania. Jeżeli każ
dy szczątek jest relikwią, ona jest relikwią najcenniej
szą...
Przeszła przez wiele rąk, karmiła i poiła pokole
nia, rodziła myśli, zostały na niej ślady łez, przyschły
westchnienia...
Ze wszystkich ofiar w życiu najboleśniejszą zawsze
było dla mnie pozbywanie się kochanych, starych mi
książek. A ileż ich przeszło przez ręce moje cennych,
najcenniejszych — aż do „Panoszy” Paprockiego, aż
do pierwszych wydań naszych poetów., często nieroz
ważnie na wagę złota nabywanych, a potem w ciężkiej
potrzebie za bezcen pozbytych...

Dziś u mnie pozostały szczątki zbiorów dawnych,
ale wśród nich są rzeczy cenne. Gdzie się ja z tym
teraz podzięję?”
„Wspomnienia i fantazje” (1889)
„Książka nie tyle nas sama uczy, ile do roz
winięcia naszego pomaga, budząc to, co w nas
spoczywa.

„Komedianci” (1851)

„Jest-li co by przeszłość i tradycje rodu ludzkiego
przechowywało lepiej nad księgi? Nie obowiązek-że
święty ochraniać je od zagłady choćby wielką ofiarą?
Dają medale za ocalenie życia, ja bym równie
nagradzał za wyratowanie życia tego, które jest
w każdej księdze.”
„Metamorfozy” (1859)

Z historii bibliotek szpitalnych
Rozwinięta obecnie sieć bibliotek szpitalnych ze
sporymi księgozbiorami, uzupełnianymi na bieżąco,
fachową obsadą bibliotekarską — to trwałe osiągnięde naszej współczesnośd. Nie tak in illo tempore
bywało. Niewielkie z reguły księgozbiory dla złożonych
niemocą powstawały głównie dzięki szczodrobliwości
bliźnich i akcjom charytatywnych, o czym informuje
treść notatki prasowej sprzed z górą stu łat („Biesiada
Literacka” 1884, L 17, nr 34):
„W Łodzi powstała szczęśliwa myśl utworzenia
czytelni dla rekonwalescentów po tamtejszych szpita
lach. Za granicą podobne zakłady istnieją wszędzie,
a powstają powszechnie z ofiarności publicznej. Ofiaru
jąc na taki cel książki małej albo żadnej dla nas
wartości, możemy się stać dobrodziejami tych bieda
ków, którym nuda częstokroć nie pozwala przyjść do
zdrowia tak prędko, jakby to nastąpiło, gdyby umysł
ich miał odpowiednie zajęcie i rozrywkę. Cieszymy się
tą myślą, tym bardziej, że ona powstała w Łodzi,
niezbyt skorej dotąd do inicjatywy w rzeczach ogól
nego pożytku.”

Proces o kradzież ksiąg
Nie od dziś biblioteki uskarżają się na nieuczciwych
czytelników, którzy, nie uznając książek za dobro
społeczne, niszczą je bezmyślnie lub zgoła przywłasz
czają je sobie. Jako swego rodzaju momento po
święcam im sprawozdanie z procesu duchownego pro
testanckiego Lindnera, profesora teologii na uniwer
sytecie w Lipsku, opublikowane w 66 numerze „Kro
niki Wiadomości Krajowych i Zagranicznych”
z 1860 r.:
..Przed rokiem wielkie wrażenie sprawiła w święcie
naukowym wiadomość o aresztowaniu w Lipsku
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doktora Lindnera, profesora teologii w tamtejszym
uniwersytecie, w skutku wykrycia popełnionych
przez niego kradzieży książek, rękopismów, inkuna
bułów, tudzież uszkodzenia wielu dzieł kosztownych
przez wykrojenie z nich rzadkich rycin, malowideł
itp. Proces w tej sprawie ukończył się 29 lutego,
a obwiniony skazany został na 6 lat do ciężkich
robót. O ile się dało rozeznać, od maja 1858 do
końca tegoż roku, około 500 uszkodzeń popełnio
nych było tym sposobem, a lubo wiele rzeczy skra
dzionych biblioteka odzyskała na powrót, wszelako
nadwerężone druki i rękopisma przez wykrawanie
z nich kart lub malowideł, nie odzyskają dawnej swej
wartości. Obwiniony tłumaczył się żądzą posiadania
rzadkości bibliograficznych. Następująca okolicz
ność smutne rzuca światło na ową namiętność, która
go przyprawiła o zgubę. Pod koniec 1858 r. umarło
dwoje dzieci Lindnerowi. Strata tych dzieci zdawała
mu się być przestrogą, a zarazem karą. Po kryjomu
więc zanosił na powrót do biblioteki skradzione
rzeczy, lecz ujrzawszy się z nich ogołoconym, żal mu
się ich zrobiło i powtórnie wykradł je z biblioteki.”

Poetyckie polemiki
w 1807 r. ukazał się przekład dramatu Racine'a
„Berenika, królowa Palestyny”, dokonany przez wi

leńskiego grafomana Jana Ignacego Molla. Wkrótce
po Wilnie zaczął kursować złośliwy czterowiersz
innego rymopisa Walentego Zambrzyckiego, wyszy
dzający niefortunnego translatora: „Na tłumaczenie
«Bereniki», trajedii Rasyna przez Molla”:
Taka rzeczy ludzkich dola,
Nic nie uniknie zniszczenia.
Mimo wieków poważenia.
Znalazł Rasyn swego Mola.
Traf chciał, że i Zambrzycki upodobał sobie
twórczość francuskiego dramaturga, decydując się
na spolszczenie innej jego tragedii i oto w 1809 r.
pojawił się w wileńskiej księgarni Józefa Zawadz
kiego „Brytannik. Tragedya J. Rasyna w pięciu
aktach z francuskiego wierszem polskim przełożona
przez Walentego Zambrzyckiego”. Cóż za radość dla
spostponowanego antagonisty? Natychmiast chwycił
za pióro, od czci i wiary odsądzając kolegę po
piórze.
„Na tłumaczenie Brytannika, trajedii Rasyna
przez Zambrzyckiego”:
Brytannik w francuskim stroju,
Byl przez wszystkich poważany,
Ale po polsku przebrany.
Nie wart stać i w przedpokoju.

Ukazuje się od maja 1992 r.

Notes

w każdym numerze:

■zapowiedzi wydawnicze
Centrum Informacji o Książce
■największy w kraju, liczący
około 1000 tytułów zestaw
nowości wydawniczych
■bestsellery hurtowni - cykliczna analiza
wyników sprzedaj w największych
firmach dystrybucyjnych
■publicystyka poświęcona problemom
ruchu wydawniczego
■kronika; co słychać w branży?
■problemy bibliotek

Andrzej Kempa
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z żałobnej karty
MICHAŁ KUNA
(1923-1994)

w dniu 23 czerwca 1994 r. na Starym Cmentarzu
przy ul. Ogrodowej w Łodzi pożegnaliśmy mgr
Michała Kunę, emerytowanego starszego kustosza
dyplomowanego Biblioteki Uniwersyteckiej w Ło
dzi — wybitnego bibliotekarza, księgoznawcę, bib
liofila i edytora.
Urodził się 13 września 1923 r. w Dąbiu nad
Nerem koło Uniejowa. Był synem Józefa i Jadwigi
z Trzebińskich, rodziny rzemieśłniczo-ziemiańskiej.
Od 1924 r. wraz z rodzicami osiadł na stale w Łodzi.
Tu ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Wojnę
spędził na wsi i w obozie pracy przymusowej
w Niemczech.
Po wojnie zdał maturę (28 VI 1946) w liceum
humanistycznym przy Państwowym Pedagogium
w Łodzi. Studiował na Wydziale Humanistycznym
Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w łatach
1947-1949/1950.
Jeszcze w czasie studiów rozpoczął pracę w Bib
liotece PWSP, a od 1 IX 1951 r. został jej dyrek
torem. W łatach 1952/1953-1953/1954 studiował

bibliotekoznawstwo (studia II stopnia) u prof. Jana
Muszkowskiego, które ukończył pracą magisterską
„Drukarnia, Księgarnia i Wydawnictwo Samuela
Orgelbranda”, ale już pod kierunkiem prof. Heleny
Więckowskiej
Po likwidacji Państwowej Wyższej Szkoły Peda
gogicznej, w łatach 1957-1959 pracuje na stanowisku
kustosza w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi,
wcielając do jej zbiorów księgozbiór Biblioteki
PWSP.
1 IX 1959 r. zostaje mianowany wicedyrektorem
Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi i staje się najbliż
szym współpracownikiem prof. Heleny Więckow
skiej. Funkcję tę pełni do końca 1974 r. i ponownie
z wyboru od 1 X 1981 do 31 XII 1983 r. Biblio
tekarzem dyplomowanym zostaje mianowany
z dniem 1 1 1962 r. Od 1 lutego 1974 r. pełni
jednocześnie funkcję kierownika Oddziału Zbiorów
Specjalnych, których jest organizatorem. Z dniem
1 stycznia 1984 r. przechodzi na emeryturę.
Zawodowa działalność Michała Kuny wywarła
wyraźne piętno na organizacji i funkcjonowaniu
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Szczególnie du
żo zasług położył On w zakresie gromadzenia zbio
rów (w tym szczególnie cennych), organizacji i po
mnażaniu zbiorów specjalnych, konserwacji, zabez
pieczaniu i magazynowaniu zbiorów oraz kierowa
niu pracami nad selekcją tzw. „zbiorów zabezpieczo
nych”. W 1965 r. stanął na czele słynnej akcji
„Ri — Be — Pol” (Riickfuhrung der Bestande aus
Polen) dotyczącej przekazania części zbiorów Deut
sche Staatsbibłiothek do Berlina
Odbywał liczne podróże zawodowe do bibliotek
zagranicznych, a najdłuższą z nich był pobyt na
stażu w Bawarskiej Bibliotece Państwowej w Mona
chium w okresie 1 III — 30 VII 1982 r.
Od najmłodszych łat parał się pracą nauczyciel
ską i dydaktyczną, koncentrując się głównie na
zawodowym kształceniu bibliotekarzy. W łatach
1954-1958 pracuje jako nauczyciel bibliografii
w Państwowym Liceum Bibliotekarskim w Łodzi.
W łatach 1958-1962 podejmuje pracę w ponownie
uruchomionej dydaktycznie Katedrze Bibliotekoz
nawstwa Uniwersytetu Łódzkiego jako starszy asys
tent prof, dr Heleny Więckowskiej. Od 1963 r. aż do
likwidacji wykłada bibliografię, historię książki i bib
liotekoznawstwo w 2-letnim pomaturalnym Pań
stwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bib
liotekarskim w Łodzi. Od 1969 r. wykłada w Mię
dzywydziałowym Studium Bibliotekoznawstwa UŁ,
a od 1975 r. (z chwilą uruchomienia 5-letnich stu
diów stacjonarnych) w Zakładzie Bibliotekoznaw
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódz
kiego.

35

Był także wykładowcą i prelegentem na licznych
kursach, szkoleniach, min. w Instytucie Kształcenia
Nauczycieli i Badań Oświatowych (1969-1975), Poli
cealnym Studium Bibliotekarskim przy miejskiej Bi
bliotece Publicznej — później PKKOiB (1961-1975).
W latach 1963-1967 był członkiem Komisji Eg
zaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych
przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego.
Obok działalności bibliotekarskiej i dydaktycznej
kolejną pasją Michała Kuny było bibliofilstwo.
W 1958 r. był współtwórcą (wraz z prof. Janem
Augustyniakiem) i pierwszym prezesem Klubu Mi
łośników Książki przy Zarządzie Okręgu Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich. W 1967 r. z Jego
inicjatywy zostało powołane Łódzkie Towarzystwo
Przyjaciół Książki, którego był długoletnim preze
sem (do 1984 r.) i członkiem honorowym (1994) oraz
osobą, wokół której koncentrowały się wszelkie
poczynania Towarzystwa
Niemałe zasługi położył
w scalaniu współczesnego polskiego ruchu bibliofil
skiego, brał także żywy udział w międzynarodowych
poczynaniach bibliofilskich. Był znakomitym znawcą
książki i niezastąpionym w tej dziedzinie ekspertem.
Profesjonalne zainteresowania bibliotekarskie
i głęboka wiedza zawodowa pozwalały Mu na po
dejmowanie prac w takich gremiach, jak Rada
Główna Szkolnictwa Wyższego (później Ministerst
wa Nauki i Szkolnictwa Wyższego): w latach
1963-1973 był członkiem Komisji ds. Bibliotek w ze
społach kształcenia bibliotekarzy i gromadzenia
zbiorów oraz Podkomisji ds. Organizacji, Budow
nictwa, Wyposażenia i Konserwacji Zbiorów, jak
również Komiki ds. Bibliotek i Informacji Naukowej.
Od lat 50. nieprzerwanie należał do Stowarzysze
nia Bibliotekarzy Polskich. W latach 1961-1962
i 1968-1970 pełnił funkcję członka Zarządu Okręgu
w Łodzi, w latach 1964-1966 był wiceprzewodniczą
cym Zarządu Okręgu, zaś w latach 1966-1968 prze
wodniczącym Komisji Rewizyjnej. Był delegatem
SBP na X Międzynarodowy Kongres Ekslibrisu
w Krakowie. Przewodniczył Sekcji I na VI Zjeździć
Bibliotekarzy Polskich w 1968 r. w Warszawie, był
członkiem Prezydium Zjazdu Bibliotekarzy Polskich
w 1969 r. w Kielcach i członkiem Prezydium Sekcji
Kształcenia Bibliotekarzy na VII Zjeździć Biblio
tekarzy Polskich w Zielonej Górze oraz przewod
niczył w 1981 r. Zjazdowi Delegatów SBP w War
szawie. W latach 1981-1983 był członkiem Zarządu
Głównego. Od 1972 r. był członkiem Komisji Kształ
cenia Bibliotekarzy przy Zarządzie Głównym SBP.
Władze SBP odznaczyły Go: Honorową Odznaką
SBP, Medalem 70-lecia oraz wyróżniły Nagrodą
Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego.
Michał Kuna był autorem wielu prac naukowych.
Wzorowo została przezeń opracowana monografia
bio-bibliograficzna .Stanisław Czernik. Życie i twór
czość. Bibliografia" (Ostrzeszów 1972). Przygotował
i zredagował 8 tomów katalogów Biennale „Małe
Formy GrafikT” (1979-1993). Na uwagę zasługują
prace z zakresu naukowego edytorstwa dokumentów
i korespondencji, np. „Listy Emila Zegadłowicza do
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Pawia Hulki-Laskowskiego" (Osnowa 1969), „Z cze
czotkowej szkatułki rozbitej. Z korespondencji Cze
sława Jankowskiego" (Pam. Teatralny 1978), „Z li
stów Przecława Smolika" (W: Ogólnopolski Zjazd
Bibliofilów, Łódź 1990) i inne. Był pomysłodawcą
i redaktorem naukowym czasopisma bibliofilskiego
„Listy Bibliofilskie” oraz autorem szeregu artykułów
w prasie fachowej i wydawnictwach encyklopedycz
nych z zakresu księgoznawstwa. Posiada także
w swoim dorobku ponad 200 różnego typu druków,
druczków, zaproszeń, katalogów, dyplomów, adre
sów, tek grafik wydanych przez ŁTPK i inne or
ganizacje, które opracował wydawniczo.
Nie były Mu obojętne lokalne sprawy łódzkie.
Był animatorem i twórcą wielu inicjatyw kultural
nych miasta. W Łodzi był postacią popularną —
człowiekiem instytucją* w 1974 r. zdobył w plebis
cycie tygodnika „Od^osy” tytuł „Łodzianina
Roku”, a w 1990 r. otrzymał nagrodę Miasta
ŁodzL
Już za życia otaczano Go pewnym kultem
Jubileusz 70-lecia urodzin środowisko łódzkie udo
kumentowało piękną książką „Pytasz jaki jestem?
czyli Rozmowy Grzegorza Matuszaka z Michałem
Kuną” (Łódź 1994). Wysoko został sklasyfikowany
także w plebiscycie „Popularni i szanowani”, prze
prowadzonym przez Jana Wołosza
Odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Or
deru Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką
Zasłużony Działacz Kultury, Honorową Odznaką
m. Łodzi i innymi.
Całe swoje życie zarówno zawodowe, jak i prywa
tne związał z książką i biblioteką i był w tym
zakresie powszechnie uznanym i prawdziwym Auto
rytetem zarówno w świecie nauki, jak i w polskim
i łódzkim środowisku bibliotekarskim.
W ostatnich miesiącach życia powaliła Go ciężka
choroba, z którą zmagał się dzielnie do końca. Zmarł
8 czerwca 1994 r.
Odszedł od nas Wspaniały Człowiek, wybitny
bibliotekarz, znawca i miłośnik książki. Będzie Go
nam brakowało.
Czas
ostatniego
pożegnania — pogrzeb —
zgromadził nieprzebrany tłum
bliskich Mu
osób.
Jerzy Andrzejewski

PRZYPISY;
” Druk.: — „Prz. bibUot.” 1955 R. 23 z. 3/4 s. 309-313.
® Por.: W. К a 1 i c к i: Pruski skarb w Krakowie! — „Gaz.
Wyborcza” 1994 nr 247: 22/23 X s. 16; J. D u n i n ;
Łódzki ślad pruskiego skarbu. — Verte (Dod. do „Ga
zety Łódzkiej”) 1994 nr 34 s. 6.
” J. Andrzejewski: 25 lat Łódzkiego Towarzystwa
Przyjaciół Książki. — „Bibliot.” 1992 nr 3 s. 37-38.
Por.: (JA), Jubileusz Michała Kuny. — „Bibliot.” 1993
nr 12 s. 39-40.
J. W o 1 o s z: Popularni i szanowani. — „Bibliot.” 1993
nr 7/8 s. 44-45.

(dokończenie ze str. 4)

Nie są to więc urzędowe dokumenty nie podlegające
prawu autorskiemu na podstawie Art. 4 ustawy.
Mapa, tak jak każdy inny utwór, jest przedmiotem
prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miała
postać nie ukończoną (Art. 1^3). Przedmiotem tego
prawa są bowiem nie tylko utwory ostatecznie wykonane,
lecz także istniejące tv postaci nie ukończonej - a więc
ich plany, zarysy, szkice, rysunki, projekty itp.
Oczywiście w każdym przypadku kwalifikowania ma
py jako przedmiotu prawa autorskiego należy pamiętać
o definicji utworu z Art. 1 § 1 ustawy, wg której
przedmiotem prawa autorskiego jest każdy „przejaw
działalności twórczej o indywidualnym charakterze", bo
wiem twórczość jest główną przesłanką przyznania
ochrony przez prawo autorskie. Aby więc konkretna
mapa została uznana za utwór w rozumieniu prawa
autorskiego musi być oryginalna, nosić piętno osobowo
ści swego twórcy.
Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od speł
nienia jakichkolwiek formalności (Art. 1 § 4).
Adn. 7
Biblioteka ma prawo do publikacji utworu tylko
wtedy, gdy ma zagwarantowaną stałą działalność
wydawniczą w statucie. Wedy aby opublikować kon
kretny utwór, którego autor oraz jego spadkobiercy
nie żyją, a utwór jest nadal chroniony przez prawo
autorskie, powinna skontaktować się z odpowiednią
organizacją
zbiorowego
zarządzania
prawami
autorskimi twórców, gdyż może być ona uprawniona
do udzielenia zezwolenia na publikację utworu.
Jeżeli natomiast okres majątkowej ochrony przez
prawo autorskie danego utworu upłynął, utwór jest
przedmiotem swobodnego wykorzystania przez wyda
wcę, oczywiście z zachowaniem praw osobistych twór
cy, tzn. wydawca może go wydać bez uzyskiwania
jakichkolwiek zezwoleń. Jest on wtedy obowiązany
tylko do wpłaty na rzecz Funduszu Promocji Twórczości określonej kwoty (od 5 do S%) od wpływów brutto
ze sprzedaży tych utworów (Art. 40 § I ustawy
o prawie autorskim).
Adn. 8
Biblioteki nie mogą kopiować (powielać) artyku
łów z gazet. (Wynika to z Art. 28). Wg Art. 4

pkt 4 - nie stanowią przedmiotu prawa autor
skiego jedynie „proste informacje prasowe". Określe
nie to dotyczy jedynie podstawowego efektu
pracy dziennikarza — informacji bez komentarza
i oceny.
Nie ma takiej instytucji (organu), który stwierdzał
by, że określone informacje nie są przedmiotem prawa
autorskiego.
W każdym konkretnym przypadku zainteresowany
musi sam dokonać analizy.
Adn. 9
Art. 27 ustawy biblioteki uznane za naukowe
mogą, ale tylko dla własnych potrzeb wewnętrznych
(prowadzenie własnych badań i wewnętrzna działal
ność dydaktyczna) sporządzać egzemplarze fragmen
tów opublikowanego utworu. Stwierdzenie, że biblio
teki mogą sporządzać egzemplarze fragmentów opub
likowanego utworu w celach dydaktycznych nie zna
czy, że mogą kopiować fragmenty tych utworów dla
czytelników. Nie o taką działalność dydaktyczną cho
dzi w Art. 27, ale o wewnętrzne potrzeby biblio
teki - w tym działalność dydaktyczną.
Adn. 10
Art. 30 ustawy ma zastosowanie tylko do bibliotek,
do których zadań należy prowadzenie działalności
dokumentacyjnej i informacyjnej.
Biblioteki, które w zakresie swoich zadań statuto
wych mają działalność informacyjną i dokumentacyjną
mogą sporządzać własne opracowania dokumentacyjne
oraz nie większe niż jeden arkusz wydawniczy, frag
menty opublikowanych utworów w celach dokumen
tacyjnych bądź informacyjnych, i tylko takich, i mogą
je rozpowszechniać w rozumieniu udostępniania czytel
nikom. Biblioteki te nie mogą kopiować fragmentów
opublikowanych utworów w celach innych niż doku
mentacyjne bądź informacyjne.
Twórca lub właściwa organizacja zbiorowego za
rządzania prawami autorskimi lub prawami pokrew
nymi jest uprawniona do pobierania od tych bibliotek
wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy
fragmentów utworów. (Art. 30
2).
Dyrektor
Departamentu Prawnego
Teresa Drozdowska

DO AUTORÓW
Redakcja uprzejmie prosi Autorów nadsyłających teksty do druku o poda
wanie następujących danych:
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
Imiona rodziców
Adres zamieszkania

5. Adres urzędu skarbowego
6. Nr PESEL
7. Miejsce pracy i funkcja
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Dwumiesięcznik użytkowników elektronicznej informacji

Jedyne na polskim tynku pismo poświęcone w całości clcklroniczncj inronnacji
naukowej, Icclmiczncj i gospodarczej.

|i»WIĄDQMQSęi Й
Krótkie inlbnnacjc dotyczące polskiego i światowego przemysłu inromiacyjnego. Zapowiedzi nowj’ch
produktów i usług. Informacje o koulercucjacli, wj'stawach i pokazach, nowych publikacjach
i uajważuiejszych wydarzeniach na rynku infonnacji profesjonalnej.

INTERNET
Artykuły dotycziice największej sieci komputerowej na świccie. Jak zostać użytkownikiem sieci Internet.
Jakie narzędzia oferuje Internet i jak z nich koivy’stac. Jakie źródła informacji dostępne są poprzez
Internet.

CD-ROM

r

Zasady pracy z dyskami CD-ROM. Problemy udostępniania baz danych zawartych na płytach
kompaktowych w sieciach lokalnych i rozległych. Trwalo.ść pły t CD-ROM. Arcliiw'izacja dużych zbiorów
danych na płytach CD-Recordabłe.

4 BAZY DANYCH
(.)pi.sy zawartości baz danych dostępnycłi na CD-ROM i poprzez systemy online, szczegóły dotyczące
zawartości, warunków' subskrypcji i wymagań sprzętowych. Porównania baz danych różnych
producentów.

MULTIMEDIA
Opisy najciekawszych multimedialnych dysków CD-ROM zawierających w'iclotomowe encyklopedie,
słowniki, atlasy geograficzne i programy edukacyjne. Wybór i konfiguracja komputera do pracy
z multimediami.

„.ORAZ
Wywiady z ciekawym ludźmi, interesujące artykuły dotyczące rozwoju przemysłu infonnacyjnego,
artykuły o nowych treiulach i technologiach. Sprawozdania 'l konferencji.

NIE MOZESZ ZOSTAĆ Z TYLU
ZAPRENUMERUJ JUŻ TERAZ
Cena egzemplarza 6 zl. Oplata za roczną prenumeratę wynosi .30 zł.
Wpłat prosimy dokonywać nu podane niżej konto l dopiskiem:
„Prenumerata Infonnacji Profesjonalnej".
Zainteresowainin wystawiani)’ faktury' VA f.
Stratus sp. z. o .o .
Szosa Poznańska 5
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
WUK 111 Oddz. Poznań
nr radl. 356211-54524-136

(A

WYDAWNICTWO ALFA - WERO SP. Z 0.0.
UL. NOWOGRODZKA 22, 00-950 WARSZAWA
KSIĘGARNIA WYSYŁKOWA UL KOLEJOWA 19/21 01-217 WARSZAWA

Oferowane poniżej pozycje wysyłamy na własny koszt. Oferta ważna tylko dla bibliotek!

cena

tytuł i autor

4,90

ilość
stron
200

6,40

412

Romansowa, barwnym językiem opisana historia
trzech pokoleń kobiet Will i XIX wieku.

4,50

180

Panny z kamienicy „Pod
fortuną"
Hanna Muszyriska-Hoflrnanowa
Petra
Halina Bielińska
Maria Kruger

9,50

368

4,50

346

Hanna Muszyńska-Hoflmanowa
Hiszpańska romanca

6,90

438

5,50

298

8,00

328

O godność ludzką
Maria Mann

3,50

106

Villa No\a — Wilanów i jego właścicielki
zapraszają do wędrówki w przeszłość.
Problem wróg — przyjaciel w świetle
skomplikowanych dziąów Polski i Hiszpanii
okresu napoleotTskiego.
Romantyczna miłość i wielka polityka na tle Wll
wieczną Francji.
Valentine — francuska guwernantka słyszy wieści
o Liberatorze, walczącym z zaborcami. Tak rodzi
się miłość ...
Ostatni okres życia legendarnego żołnierza
i wodza, przenikliwego polityka, człowieka
wielkiej odwagi i honoru — księcia Józefo
Poniatowskiego.
Trzy opowiadania historyczne o tematyce
miłosnej.

4,20

246

9,50

376

3,80

246

3,80

510

6,00

278

3,80

168

9,40

276

6,80

476

zapomniany romans
Hanna Muszyńska-Hoflmanowa
Renesansowa przygoda Włochy; małe, senne miasteczko, malownicze
Halina Popławska
ruiny zamku przepastne studnie i sekretne
przejścia — oto sceneria niezwykłych wydarzeń.
Kwiat lilii we krwi
Barwny fresk ukazujący wielkość i grozę
Halina Popławska
Rewolucji Francuskiej,
Cień dłuższego ramienia Czy można przeżyć foscynującą niebezpieczną
Halina Popławska
przygodę grzebiąc w przepastnych magazynach
Biblioteki Narodową?
Zaklęty Dwór
Galicja połowy XIX wieku. Zawadiaka Demazy
Walery Łoziński
Czorgut usiłuje rozwikłać tajemnicę pałacu
zwanego .zaklętym dworem".
Z życia owadów
Fascynujące zwyczaje i zachowania owadów
Jean — Henri Fabre
opisane pięknym językiem.
Gość nieznany
Fascynujące szkice poświęcone manifestacjom
Maurycy Maeterlinck
po śmierci i innym dziwnym zjawiskom jak:
jasnowidzenie, psychometria, telepatia,
mediumizm „nawiedzone domy”i.t.d.
Bojownicy i wilkołaki
Próba odtworzenia pienwotnego sensu mitów,
Leszek Słppecki
obrzędów i rytów magicznych związanych
z wilkołactwem.
Księga San Michele
Obserwacje poczynione podczas kontaktów
Axel Munthe
z pacjentami, obdarzonego darem przenikania do
najgłębszych tajników duszy, lekarza
i uzdrowiciela sławnych osobistości.

krótki opis

Koniec i początek świata Historia córki Niemki i Polaka urodzonęj w Rosji,
Maria Kann
która ucieka przed rewolucją do Polski. Aby nie
czuć się tutaj obco musi pokonać wiele trudności.

Cinq — Mars
Alfred de Vigny
Klawikord i róża
Halina Popławska

Postać Petry, mądrej, dowcipnej i pełnej wdzięku
dziewczyny, która przebrana za chłopca posta
nowiła zostać żakiem Krakowskiej Akademii.

il. zam.
egzempl.

5,00

208

10,00

368

11,00

376

7,00

408

4,80

224

5,60

292

5,40

192

9,50

382

Magia, ryty i terapia
Jan Szaffaniec

Lekarz psychiatra i psycholog opisuje swoje
doświadczenia w leczeniu chorób psychicznych
i nerwic za pomocą magii.
Tarot Cyganów
Najbardziej kompletne dzieło o symbolice
Papus
tarotowych kart.
Opowieści o ziołach
Niekonwencjonalne opisy tascynijących, mało
i zwierzętach
znanych ciekawostek z życia otaczającej nas
Simona Kossak
przyrody.
□abeł w aksamitach
CZy wykładowca uniwersytetu w Cambridge zdoła
John Dekson Carr
przechytrzyć diabla?
Makabryczne życzenie Ekscentryczny milioner Kester przekonany, że za
James Hadley Chase
pieniądze można kupić wszystko, pragnąc
przywrócić życie swojemu bratu wynajmuje
specjalistę od \oodo.
Tajemnica Marii Ste\ens Redaktor poważnego wydawnictwa na fotografii
John Dekson Carr
zgilotynowanej w 1861 roku truciciełki rozpoznaje
wlasnążonę ...
Uderzyć w czułe miejsce Nowa powieść sensacyjna współczesnego
Jamen Hadley Chase
klasyka gatunku.
Noc ma tysiąc oczu

To ksi^ka, w której dziwne wydarzenia
prowokują detektywów do rozwiązania zagadki
śmierci zanim ona nastąpi.

OFERTA STAŁA KSIĄŻEK SZCZEGÓLNIE POLECANYCH
22,00

688

Dwudziestoletni poeci
Warszawy, Jan Marx

12,00

560

Legendarni i tragiczni,
Jan Marx

12,00

636

Skamandryci, Jan Marx

25,00

714

Kalendarz historyczny,
Jerzy Łojek

19,00

504

Książka zawiera bogate wybory wierszy i eseje
o poetach „spalonego pokolenia" Baczyńskim.
Gąicym, Krzyżewskim, Stroińskim, Trzebitiskim
i Bojarskim. Pierwsza próba opisu wierszy, wolna
od nadwartościowującego jej kontekstu heroicznej
biografii ich autorów.
Książka zawiera wybory wierszy oraz eseje
o życiu i twórczości Bursy, Poświatowskiej,
Wojaczka, Grochowiaka, Stachury i Ratonia
poddające weryfikacji legendy utrwalone w
świadomości ich czytelników i wyznawców.
Książka zawiera wybór wierszy oraz eseje
o Tuwimie, Wierzyńskim, Iwaszkiewiczu,
Słonimskim, Lechoniu i Balińskim poddające
celnej i błyskotliwej reinterpretaqi i demitologizacji
ogromną spuściznę poetycką Skamandrytow.

Zbiór esejów o dziejach Polski od Mieszka 1 do lat
osiemdziesiątych XXwieku. Bogactwo informacji
podanych w ciekawej formie, rzetelna analiza
i ocena faktów historycznych.
Czerwona msza, Bohdan 23iór esejów historyczno-literackich i antologia
Urbankowski
poezji poświęconej Stalinowi, UB i chwale budowy
socjalizmu w Polsce. Niespodzianką dla
czytelnika będą niektóre z wymienionych nazwisk
autorów.
nazwa

kod

Fbczta

pieczęć bibliotek
miejscowość

ulica i numer

[

UWAGA

OKAZJA UZUPEŁNIENIA ZBIORÓW !
Wydawnictwo SBP mając na uwadze kłopoty finansowe bibliotek i studiującej
młodzieży bibliotekarskiej, postanowiło radykalnie obniżyć cenę na część swoich
książek mających charakter dydaktyczny. Są to;

1. M. Drzewiecki
2. B. Howorka

— Biblioteka we współczesnej szkole
— Elementy prawa dla bibliotekarzy i dokumenta
listów
— Centralny katalog polskich czasopism muzy
cznych i wydawnictw ciągłych o tematyce
muzycznej
Języki informacyjno-wyszukiwawcze, katalogi
rzeczowe
Podstawy pracy z czytelnikiem
Biblioteki więzienne
Opracowanie rzeczowe zbiorów w dużych
bibliotekach uniwersalnych
Mikrokomputer w bibliotece.

3. W. Pigła

4. J. Sadowska
T. Turowska
5. J. Wojciechowski
6. E. B. Zybert
7. Pr. zbiorowa
8. Pr zbiorowa

Oferujemy Państwu osiem wartościowych książek w cenie po 1 zł każda.
To jest naprawdę korzystne !
Zamówienia prosimy kierować na adres;
Biuro ZG SBP, ul. Konopczyńskiego 5/7, 00-953 Warszawa
Sprzedaż odręczna w Warszawie, Konopczyńskiego 5/7 i ul. Hankiewicza 1, pok. 104
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Drodzy Czytelnicy!
Wydawnictwo SBP chce jak najlepiej służyć społeczności bibliotekarskiej i braci akademickiej.
W tym celu stworzyliśmy przed dwoma laty serię „Nauka — Dydaktyka — Praktyka", która spotyka
się z życzliwym przyjęciem zarówno w środowisku profesjonalnym, jak i wśród uczących się. Serię tę,
w której ukazało się dotąd 12 tomów, będziemy nadal kontynuować.
Odpowiadając na zgłaszane potrzeby proponujemy Wam

nową

serię wydawniczą:

PROPOZYCJE I MATERIAŁY
w ramach której wydawać będziemy szybko książki zawierające tzw. gorące tematy, aktualia, ciekawe
materiały z konferencji i seminariów organizowanych przez SBP.
Chcemy ocalić i upowszechnić dorobek tych kręgów środowiska bibliotekarskiego, które zmagają
się z aktualnymi problemami polskiego bibliotekarstwa. Nie zrezygnujemy też z publikowania ciekaw
szych prac doktorskich, innych naukowych i popularnonaukowych dociekań. Jesteśmy przekonani, że
szybsze krążenie myśli i idei zrodzonych w naszym środowisku przyczyni się do podwyższenia
standardów zawodowych polskiego bibliotekarstwa. Nie ukrywamy nadziei, że publikacje te dobrze
posłużą celom dydaktycznym.
Pierwsze dwa tomy już w druku:

1. BIBLIOGRAFIA REGIONALNA
Rozpoczynamy serię od bardzo interesujących materiałów z Konferencji bibliografów w Puławach.
Znajdziecie tu Państwo referaty J. Wolosza, L. Bilińskiego, J. Sadowskiej, a także wiele komunikatów
Koleżanek z WSP dzielących się swoimi doświadczeniami z prac nad bibliografią regionalną. Jest to
pierwsza od wielu lat publikacja na ten temat.

2. JAK POMAGAĆ BIBLIOTEKOM?
Drugi tom z nowej serii zawiera niezwykle interesujące materiały z Konferencji w Cedzynie. Jest tu
bogato udokumentowany przegląd prac SBP nad ustawą o bibliotekach pióra St. Czajki, refleksyjny
referat J. Kołodziejskiej o „pogodzie dla bibliotek", bardzo bogaty faktograficznie i myślowo referat
J. Maja o rozwoju sieci bibliotek publicznych w latach 1945-1990 oraz wielogłos nt. funkcji
instrukcyjno-metodycznych wojewódzkich bibliotek publicznych. Jesteśmy przekonani, że książka ta
będzie dobrze służyła zarówno czynnym zawodowo bibliotekarzom jak i adeptom zawodu.

3. Wkrótce INFORMACJA BIZNESOWA W BIBLIOTECE
Zapraszamy autorów do współpracy, a czytelników do korzystania z naszych publikacji.
JANUSZ NOWICKI
Dyrektor
Wydawnictwa SBP
Zamówienia

prosimy

kierować

na

adres:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

00-953 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7, tel. 27-52-96, 22-43-45
adresat
Biuro Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
uL Konopczyńskiego S/7
00-953 Warszawa
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poleca:

«1=

C. Hernas
LITERATURA BAROKU
Seria: Dzieje Literatury Polskiej
Pod red. Jerzego Ziomka
Wyd. 3, podr.,
ISBN 83-01-07680-1
Kolejne wydanie zwięzłej syntezy akademickiej od wielu lat przydatnej w nauczaniu
historii literatury. Epoka baroku została tu ukazana jako barok wczesny, dojrzały i późny,
a literaturę polską autor przedstawił w całym bogactwie, prezentując nie tylko sylwetki
pisarskie, ale i życie literacko-artystyczne, w tym również teatr barokowy. Odbiorcy:
historycy, studenci, nauczyciele, licealiści z klas humanistycznych.

Z. Mit osek
TEORIE BADAŃ LITERACKICH
Wyd. 3 podr.,
stand, ok. 12
ISBN 83-01-11735-4
Książka od wielu lat pełni funkcję podręcznika akademickiego i lektury egzaminacyjnej
na studiach polonistycznych. Jest to kompendium wiedzy dotyczące świadomości
teoretycznej w literaturze. W syntetycznym ujęciu zostały przedstawior-e dzieje badań
literackich w zakresie filologii, filozofii i historii sztuki oraz najważniejsze doktryny
dotyczące istoty dzieła literackiego od czasów antycznych po współczesność. Wydanie
obecne rozszerzono o najnowsze teorie nurtu poststrukturalistycznego — intertekstualność, francuską krytykę genetyczną i dekonstrukcjonizm. Odbiorcy: teoretycy i historycy
literatury, historycy sztuki, studenci

F. J. Derfier, L. Freed
JAK DZIAŁAJĄ SIECI
(How Networks Work)
Seria: Biblioteka PC Magazine po polsku
Wyd. 1, pop. nauk.,
ISBN 83-01-11729-Х
Bogato ilustrowana książka wyjaśniająca zasady działania sieci komputerowych
i połączeń między nimi.
Przedstawiono podstawowe zasady łączności cyfrowej, wykorzystania sieci telefoni
cznej do połączeń między komputerami, ideę sieci lokalnej oraz grup roboczych i poczty
elektronicznej.

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
ul. Miodowa 10, 00-251 WARSZAWA
Dział Sprzedaży: tel. (02- 635-09-76, fax (0-22) 26-09-50

Zapraszamy do naszych księgarń promocyjnych na terenie całego kraju,
w których można kupić wszystkie publikacje naszego Wydawnictwa

Cena 2,80 (28 ООО) zł
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poleca:
Zygmunt Bauman: WIELOZNACZNOŚĆ NOWOCZESNA.
NOWOCZESNOŚĆ WIELOZNACZNA
NA TROPACH PSYCHOLOGII JAKO NAUKI HUMANISTYCZNEJ
Hanna Olechnowicz: DZIECKO WŁASNYM TERAPEUTĄ
Małgorzata Kościelska: OBLICZA UPOŚLEDZENIA
Mieczysław Dobija: RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA
Wojciech Muszalski: PRAWO SOCJALNE
Jerzy Ignatowicz: PRAWO RZECZOWE
Tadeusz Robak: BIOLOGIA I FARMOKOLOGIA CYTOKIN
Jarosław Górnicki: OKRUCHY MATEMATYKI
Heinz Georg Schuster: CHAOS DETERMINISTYCZNY.
WPROWADZENIE
Ewa Skrzypek, Zygmunt Szefliński: WSTĘP DO FIZYKI JĄDRA
ATOMOWEGO I CZĄSTEK ELEMENTARNYCH
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