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Rok V

SPÓŁDZIELCZOŚĆ PRODUKCYJNA
W gospodarce zespołowej, jaką jest spółdzielnia produk
cyjna, rolnikom nie mogą już wystarczyć tylko doświadcze
nia nabyte drogą praktyki. Konieczne jest łączenie tej prak
tyki z nauką. Książka odgrywa coraz większą rolę w podno
szeniu wydajności gleby, w ulepszaniu środków produkcji rol
nej, w organizacji pracy spółdzielni produkcyjnej, w stałym
podnoszeniu poziomu wychowania politycznego i kultury jej
członków. Coraz też zwiększa się rola bibliotekarza — pra
cownika kultury, który jest bezpośrednim łącznikiem między
czytelnikiem a książką. Aby bibliotekarz mógł wypełniać swe
zadanie w zakresie propagandy i upowszechnienia literatury
potrzebnej członkom spółdzielni, aby rzeczywiście mógł im
służyć dobrą radą przy doborze potrzebnej książki musi przede
wszystkim sam orientować się w tej literaturze. Wielką
pomocą mogą mu tu być tematycżne zestawienia książek, zao
patrzone w krótkie opisy poszczególnych pozycji, czyli tzw.
bibliografie adnotowane. Spisy te poinformują bibliotekarza
o pozycjach z danego zakresu, zamieszczone notatki o książ
kach wskażą mu, które z nich powinien jak najprędzej prze
czytać, gdyż one szczególnie będą interesować jego czytelni
ków. Spisy te stanowić będą również materiał do urządzenia
odpowiedniej wystawki. Na ich podstawie można opracować
katalogi tematyczne, które oddane do użytku czytelników
ułatwią im wybór książek.
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Poniżej zamieszczamy bibliografię o zagadnieniach spół
dzielczości produkcyjnej. Nie jest to pełny spis literatury na
ten temat, a tylko wybrane pozycje. Zestawienie opracowane
zostało na podstawie materiałów Wojewódzkiej Biblioteki Pu
blicznej w Pruszkowie.

BIBLIOGRAFIA
ZAGADNIENIA OGÓLNE

BIERUT BOLESŁAW. Przemówienie na Krajowym Zjaź
dzie Spółdzielczości Produkcyjnej wygłoszone dnia 22 lutego
1953 r. W-wa 1953 KiW s. 23.
Przemówienie Przewodniczącego KC PZPR i Prezesa Rady Ministrów
Bolesława Bieruta nakreśla perspektywy dalszego rozwoju spółdzielczości
produkcyjnej na wsi i zadania dla aktywu wiejskiego.

BIERUT BOLESŁAW. Przemówienie wygłoszone na ogól
nopolskich dożynkach w Poznaniu dn. 9.IX.1951 r. W-wa
1951 KiW s. 23.
Prezydent Bierut omawia olbrzymie osiągnięcia chłopów w Polsce
Ludowej, dzięki którym podniósł się ogólny poziom życia na wsi. Oma
wiając drogi prowadzące do dalszego podniesienia rolnictwa wskazuje na
znaczenie spółdzielni produkcyjnych, daje przykłady iż utworzone spół
dzielnie ,,osiągnęły korzyści, których nie mogłaby im dać drobna gospo
darka indywidualna".'- W zakończeniu podkreśla, że jedność całego na
rodu, nierozerwalny sojusz robotniczo-chłopski przyśpieszą wykonanie Pla
nu 6-letniego i pokrzyżują wojenne plany imperialistów.

BRZOZOWSKA MARIA. Wieś idzie ku nowemu. W-wa
1951 ,,Czytelnik" s. 63 nlb. 1.
Broszura wykazuje wyższość zespołowego gospodarstwa rolnego nad
indywidualnym. Omawia społeczne i gospodarcze przemiany dzisiejszej wsi
polskiej oraz stosunki przedwojenne, gdy Polską rządzili obszarnicy
apitaliści. Ciekawe fotografie.

Budujemy wieś postępu i techniki.
s. 37 nlb. 3.

W-wa 1951 KiW

Popularna broszura o zagadnieniach współczesnej wsi polskiej,
która przez rozwój spółdzielczości produkcyjnej zmierza do zlikwidowania
nierówności społecznych i podniesienia wydajności w rolnictwie. Bro
szura wyjaśnia: istotę walki klasowej na wsi, wrogą działalność kułactwa

98

oraz rolę mało i średniorolnych chłopów w walce o zbudowanie wsi socja
listycznej. Przyswojenie treści broszury ułatwiają pytania kontrolne.

LENIN W. L, STALIN J. W. O socjalistycznej przebudo
wie wsi. W-wa 1952 KiW s. 540.
Zbiór referatów, przemówień, listów i różnego rodzaju wypowiedzi
dotyczących przebudowy rolnictwa radzieckiego na zasadach socjalistycz
nej, kolektywnej uprawy ziemi. Przedrukowano tu m. in. pierwotny szkic
tez w kwestii agrarnej, przygotowanych na 11 Zjazd Międzynarodówki Ko
munistycznej (1920), w których Lenin scharakteryzował ówczesną sytuację
pracującego chłopstwa w różnych krajach świata, oraz przemówienie Sta
lina wygłoszone na wszechzwiązkowej konferencji rolników — marksistów
(XII 1929) w sprawie polityki agrarnej w ZSRR. Układ chronologiczny.
Przypisy objaśniające przed tekstem.

LENIN W. L, STALIN J. W. O spółdzielczości produk
cyjnej na wsi. W-wa 1949 KiW s. 213.
Zbiór artykułów i przemówień dotyczących rozwoju spółdzielczości
produkcyjnej na wsi radzieckiej w latach 1918—1933. Zbiór ten zawiera
niezwykle ciekawy materiał, ilustrujący przewrót w gospodarce rolnej
Związku Radzieckiego po Rewolucji Październikowej aż do roku 1953
tj. okresu przedterminowego wykonania zadań pierwszej pięciolatki i peł
nego sukcesu ruchu kołchozowego.

ORLEWICZ TADEUSZ. Zarys wiadomości o rolnictwie
socjalistycznym. W-wa 1951 LSW s. 259, nlb. 4.
Obszerne dzieło informacyjne, pomyślane jako podręczny informa
tor, przeznaczony dla działaczy terenowych. Zawiera usystematyzowane
i omówione wiadomości o rolnictwie radzieckim. Autor szczegółowo omó
wił kolektywizację rolnictwa w Związku Radzieckim oraz ogólne zasady
ustroju kołchozowego (trzy formy gospodarki kołchozowej, org¿rnizac.ja
pracy w kołchozie, urządzenie wsi kołchozowej). Oddzielne rozdziały po
święcone zostały zagadnieniom mechanizacji i elektryfikacji, nauce i tech
nice radzieckiej w służbie rolnictwa oraz nowemu obliczu wsi radzieckiej.
Na końcu książki podano obszerną bibliografię.

Pierwszy Krajowy Zjazd Spółdzielczości Produkcyjnej.
Przemówienie Bolesława Bieruta, Zenona Nowaka. Uchwały.
Wezwanie Zjazdu. W-wa KiW s. 78- nlb. 2.
Broszura zawiera przemówienie powitalne Prezesa Rady Ministrów
i Przewodniczącego KC PZPR Bolesława Bieruta oraz referat Wiceprezesa
Rady Ministrów Zenona Nowaka. Ponadto w broszurze zamieszczono
uchv/ały Zjazdu: 1) w sprawie ścisłego przestrzegania statutów, 2) uprosz
czenia księgowości spółdzielczości produkcyjnej, 3) w sprawie Rady Spćł-
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dzielczości Produkcyjnej, 4) o głównych zadaniach organizacyjno-gospodarczego umocnienia spółdzielni, 5) o pracy kulturalno-oświatowej w spół
dzielniach, oraz wezwanie Pierwszego Krajowego Zjazdu do narodu.

TEPICHT JERZY. Wczoraj, dziś i jutro wsi polskiej. W-wa
1952 KiW s. 107.
Autor przeciwstawia opłakanym warunkom wsi w okresie między
wojennym życie wsi dzisiejszej i kreśli perspektywy dalszego pomyślnego
jej rozwoju w planie 6-cio i 5-cioletnim. Charakteryzuje on wielkie prze
miany, które dokonują się dzisiaj w środowisku chłopskim, omawia wzrost
kultury i stopy życiowej na wsi w okresie powojennym. W broszurze, prze
prowadzona została analiza problemu walki z kułactwem oraz zależności
dalszego rozwoju wsi od rozwoju przemysłu. Książka zawiera liczne foto
grafie z życia dzisiejszej wsi polskiej. Zasługuje ona na rozpowszechnienie
wśród najszerszych mas ludności wiejskiej.

STATUTY

Co każdy chłop powinien wiedzieć o statutach spółdzielni
produkcyjnych. W-wa 1951 KiW s. 15, nlb. 1.
Broszura ma za zadanie zaznajomić chłopa z zagadnieniami spółdziel
czości produkcyjnej w Polsce. Znaleźć w niej można odpowiedź na liczne
pytania dotyczące czterech typów spółdzielni produkcyjnych. Książeczka
obala wierutne kłamstwa kułackie, rozsiewane chętnie przez reakcję, a ma
jące na celu oszukanie i wyzysk ludu pracującego na wsi. Broszurkę tę
winien przeczytać każdy rolnik.

REPORTAŻE ZE SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH.

BARTELSKI LESŁAW. Kania. W-wa 1951 s. 58, nlb. 2.
Książka o spółdzielni produkcyjnej w Kani na Pomorzu Zachodnim
zawiera barwny opis jej trudnych początków i wysokich osiągnięć.

BRÜLL D. Spółdzielnia produkcyjna „Wspólny siew"
w Kani. W-wa 1953. PWRiL. s. 187.
Monografia poświęcona jednej z pierwszych spółdzielni produkcyj
nych zorganizowanych na terenie województwa szczecińskiego (1949).
Praca obejmuje dokładny, poparty licznymi danymi statystycznymi mate
riał informacyjny (dochody członków, mechanizacja i elektryfikacja, towarowość spółdzielni, wyniki gospodarcze w 1952 roku, produkcja roślinna
w planie 6-letnim itd.), który pozwala dokładnie zapoznać się z nowymi
formami pracy i gospodarowania na wsi spółdzielczej.

CHABOWSKA TERESA. Spółdzielnia produkcyjna „Gro
chów". W-wa 1951 KiW s. 63, nlb. 1.
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Barwny opis historii powstania spółdzielni „Grochów", jej trud
ności, ostrej walki klasowej oraz wyników pierwszego roku działalności.

CZESZKO BOHDAN.
s. 43, nlb. 1.

Drogi sytości. W-wa 1951 KiW

Opis powstałej w 1947 roku jednej z pierwszych polskich spółdzielni
produkcyjnych „Przyszłość" w Gnojewie koło Malborka. Broszurę napisał
młody nowelista, autor zbioru opowiadań ,,Początek edukacji".

DRÓŻD2-SATANOWSKA ZOFIA. „Przyszłość“ w Kuli
cach. W-wa 1951 KiW s. 52, nlb. 3.
Opowieść reportażowa o pracy i osiągnięciach spółdzielni produk
cyjnej. Dobrze zarysowane sylwetki spółdzielców oraz młodzieży i dzieci
w spółdzielni. Autorka przytacza również ciekawe wypowiedzi spółdziel
ców, którzy tłumaczą powody wstąpienia do spółdzielni.

PAŁYS KRYSTYNA. Reportaże lubelskie. W-wa 1952
,,Czytelnik" s. 92.
Dziesięć reportaży powiązanych ze sobą treściowo, pisanych na
przestrzeni od czerwca 1951 do lipca 1952 roku, dających pełny obraz prze
mian, jakie zachodzą w tym czasie w województwie lubelskim, zarówno na
wsi (,,Przystań Danieluka", ,,Spółdzielnia w Dębach") jak i w mieście. Re
portaże pisane bardzo żywo i zajmująco.

SAR ADAM. Tymień rozwija hodowlę. W-wa 1952. Lu
dowa spółdzielnia Wydawnicza, s. 87.
Historia powstania i rozwoju Rolniczego Zespołu Spółdzielczego
w Tymieniu w pow. koszalińskim (Spółdzielnia 22 Lipca). Broszura zawie
ra charakterystykę gospodarki spółdzielczej (budynki i baza spółdzielcza,
hodowla bydła, koni i nierogacizny, chów drobiu), omawia rolę współza
wodnictwa międzyspółdzielnianego i podaje sylwetki członków spółdziel
ni. W tekście liczne fotografie.

SKÓRA WŁADYSŁAW. Byłem w spółdzielni produkcyj
nej. W-wa 1950 KiW, s. 47, nlb. 1.
Broszura pokazuje niezdecydowanego średniorolnego chłopa, który
po zwiedzeniu spółdzielni produkcyjnej w Boryszewie Nowym staje się
■gorącym zwolennikiem i propagatorem spółdzielczości produkcyjnej.

WYCIECZKI CHŁOPÓW POLSKICH DO ZSRR

Jak żyją i pracują w kołchozach Radzieckiej Ukrainy.
W-wa 1950 KiW, s. 137.
Zbiór artykułów napisanych przez 16 chłopów polskich, którzy na
wiosnę i latem 1949 roku pojechali na Ukrainę celem zapoznania się z ży
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ciem kołchozów. Uczestnicy wycieczki (395 chłopów) podzieleni na 12 grup,
zwiedzili w sumie 127 kołchozów, a prócz tego kilkadziesiąt stacji maszynowo-traktorowych, fabryk, sowchozów, szkół kołchozowych, miejskich itp.
Wspomnienia uczestników są pełne podziwu i szacunku dla gospodarki
kołchozowej.

JAROCHOWSKA MARIA. Chleb i sól. Z chłopami pol
skimi u kołchoźników radzieckich. W-wa 1951, KiW, s. 209.
Interesująco napisana opowieść o wycieczce 230-osobowej delegacji
chłopów polskich, którzy w połowie 1950 roku zwiedzili kołchozy Ukrainy
Radzieckiej. Żywe opisy ukazują nam różnorodność wrażeń uczestników
wycieczki, ich podziw dla dobrobytu wsi kołchozowej oraz radosnego życia
jej mieszkańców.

MARCZEWSKI TADEUSZ. Od murów Kremla do stóp
Kaukazu. W-wa 1951, Ludowa Spółdz. Wydawn., s. 100, nłb. 4,
iłustr.
Wspomnienia z wycieczki chłopów polskich zwiedzających kołchozy
północnego Kaukazu w celu bliższego zapoznania się z osiągnięciami ko
lektywnej gospodarki rolnej w Związku Radzieckim. Autor żywo i z entuz
jazmem opisuje system planowej gospodarki kołchozowej oraz towarzy
szące jej zmniejszanie się nakładu pracy ludzkiej i szybki wzrost do
brobytu.

ZALEWSKI WITOLD. Urodzaj. W-wa 1951 ,,Czytelnik",

s. 81.
Jest to nowa książka autora popularnego zbioru reportaży Traktory
zdobędą -wiosnę. Tym razem autor opowiada o ważnych gospodarczych,
rolniczych, politycznych i społecznych doświadczeniach zdobytych przez
grupę chłopów polskich podczas wycieczki do Moskwy i do kołchozów
kubańskich. Bohaterem opowiadania jest przewodniczący wiejskiej spół
dzielni produkcyjnej, który dopiero w trakcie tej wycieczki zdobył pełną
świadomość olbrzymich przemian, jakich widownią jest dzisiejsza wieś pol
ska i dopiero' po przemyśleniu nowych doświadczeń potrafił we właściwy
sposób przekonać dotychczasowych wrogów spółdzielczości o znaczeniu
gospodarki uspołecznionej dla rozwoju wsi polskiej.
BELETRYSTYKA POLSKA

BANAŚ SYLWESTER. Przebudzenie. W-wa 1952, ,,Czy
telnik", s. 377,
Dwa obszerne opowiadania. Pierwsze (Przebudzenie) zawiera opis
trudności, jakie napotykano przy zakładaniu Państwowego Ośrodka Maszy
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nowego, a potem spółdzielni produkcyjnej, w jednej ze wsi województwa
kieleckiego. Autor ukazuje typowe ,,gryfickie", wypaczanie polityki partii
przez terenowych działaczy, przejawiające się w mechanicznym i niemal
przymusowym zakładaniu spółdzielni produkcyjnych. Drugie opowiadanie
(Stalowy koń) przedstawia lata poniewierki, głodu i wyzysku małego wiej
skiego sieroty, który dzięki pomocy ZMP wyzwala się od przykrej zależno
ści i zdobywa zawód w szkole traktorzystów.

BARTELSKI LESŁAW. Ludzie zza rzeki. Powieść. W-wa
1951 ,,Prasa", s. 263.
Powieść współczesna przedstawiająca walkę klasową we wsi Marcyszew, toczącą się między biedotą chłopską z dawnych czworaków fol
warcznych, a elementami kułackimi. Centralnym zagadnieniem powieści
jest zacieśnienie sojuszu robotniczo-chłopskiego, co przyśpiesza proces
krzepnięcia ideowego biedoty wiejskiej i potęguje nasilenie walki kla
sowej.
—

LEKKI ADOLF. Przełom. W-wa 1951. KiW, s. 104.
Powieść o tematyce wiejskiej odtwarzająca przebieg walki klasowej
toczącej się podczas organizowania spółdzielni produkcyjnej w gromadzie
Kowalowice. Autor realistycznie ukazał wszystkie błędy, jakie popełniono
podczas pracy organizacyjnej oraz rozmaite sposoby, jakich używali ku
łacy i spekulanci aby odciągnąć chłopów małorolnych od przystąpienia do
spółdzielni.

ZALEWSKI WITOLD. Traktory zdobędą wiosnę. W-wa
1951, ,,Czytelnik", s. 218.
Pięć opowiadań — reportaży o nowym życiu wsi polskiej, ze szcze
gólnym uwzględnieniem jej dzisiejszej przebudowy ideologicznej oraz roz
woju i działania spółdzielni produkcyjnych.

Reportaże i beletrystykę autorów radzieckich podamy
w następnym numerze ,,Poradnika Bibliotekarza".

Bronisław Liżewski
URZĄDZAMY WYSTAWĘ KSIĄŻEK
O SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ
Propaganda książki, zbliżającej czytelników do zagad
nień spółdzielczości produkcyjnej, to poważna praca nad
uświadomieniem szerokich mas chłopstwa pracującego o wyż
szości gospodarki uspołecznionej nad indywidualną, o znacze
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niu spółdzielni produkcyjnych dla socjalistycznej budowy na
szego państwa ludowego, to jedno z czołowych zadań stawia
nych w chwili obecnej bibliotekarzom na wsi. Jedną z form
zbliżenia czytelnika do tych książek będzie niewątpliwie do
brze przemyślana i właściwie urządzona wystawa.
Aby podkreślić wagę zagadnienia spółdzielczości pro
dukcyjnej należy wystawę zaopatrzyć w odpowiednie mobili
zujące hasła jak na przykład: SPÓŁDZIELCZOŚĆ PRODUK
CYJNA TO NOWE, LEPSZE ŻYCIE WSI POLSKIEJ", albo:
„NOWA SPÓŁDZIELCZA WIEŚ POLSKA — WOLNA OD NĘ
DZY, ZACOFANIA I KUŁACKIEGO WYZYSKU — TO WIE§
DOBROBYTU I KULTURY".
Można też na wystawie zamieścić w formie napisu odpo
wiedni cytat z Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;
Polska Rzeczpospolita Ludowa udziela szczególnie poparcia
i wszechstronnej pomocy powstającym na zasadzie dobrowol
ności rolniczym spółdzielniom produkcyjnym — jako iormom
gospodarki zespołowej. Dzięki zastosowaniu metod najbardziej
wydajnej wspólnej uprawy i mechanizacji pracy gospodarka
zespołowa umożliwia pracującym chłopom osiągnięcie prze
łomu w produkcji i jest środkiem do całkowitego usunięcia
wyzysku na wsi oraz do szybkiego i znacznego podniesienia
jej dobrobytu i kultury (art. 10, par. 2).

Jasne, że głównym ośrodkiem zainteresowania na wysta
wie powinny stać się książki. Dlatego też musimy je sta
rannie wybrać z posiadanego księgozbioru i odpowiednio przy
gotować do pokazania. Wybrane książki porządkujemy, dzie
ląc je na tematyczne grupy, co stanowić będzie duże ułatwie
nie dla oglądających wystawę.
Ustalamy przede wszystkim, które książki spośród wy
branych na wystawę stanowić będą główny jej akcent.
Będą to dzieła treści ogólnej jak na przykład: LENIN —
O spółdzielczości, B, BIERUT — Przemówienie na Krajowym
Zjeździe Spółdzielni Produkcyjnych, SZURIKOW — Histo-
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tyczna konieczność przejścia chłopów do zespołowej produk
cji rolnej i inne.
Wśród pozostałych książek proponujemy wydzielić na
stępujące grupy: reportaże z życia naszych spół
dzielni produkcyjnych (np. CHABOWSKA — Spół
dzielnia produkcyjna „Grochów" i inne), opisy i wraże
nia uczestników polskich wycieczek do koł
chozów w ZSRR (np. JAROCHOWSKA — Chleb i sól),
tłumaczenia broszur radzieckich opisu
jących życie i pracę w kołchozach (np.
DMITROW — Kołchoz Pokrowskoje). Wreszcie książki polskie
i radzieckie mówiące o przeobrażaniu się
oblicza wsi (BARTELSKI — Ludzie zza rzeki, PANOWA — Jasny brzeg i inne). Tę ostatnią grupę możemy potrak
tować jako jedną, lub też rozdzielić na literaturę polską i ra
dziecką. Dla każdej grupy książek precyzujemy odpowiednie
napisy np. ,,Wycieczki polskich chłopów do kołchozów
ZSRR", .,Nowa wieś w polskiej literaturze pięknej" itp. Nad
działem książek o kołchozach radzieckich można zamieścić na
przykład napis: ,,Kołchozy ZSRR drogowskazem w walce
o szczęście wsi polskiej".
Po obmyśleniu haseł, przygotowaniu książek i ustaleniu
zasadniczych napisów, należy zastanowić się nad opracowa
niem dekoracyjnym wystawy, przez co uczynimy ją bardziej
atrakcyjną i interesującą, a równocześnie zwiększymy jej od
działywanie propagandowe. Należy również postarać się o to,
aby tematykę wystawy jak najbardziej powiązać ze środo
wiskiem. Osiągniemy to uzupełniając ją materiałami do
tyczącymi spółdzielni produkcyjnej we własnej gromadzie lub
spółdzielni na terenie własnej gminy.
W tym celu należy nawiązać kontakt z Komitetem Gmin
nym PZPR i z najbliższą spółdzielnią produkcyjną. Niewątpli
wie będziemy mogli tam uzyskać materiały dotyczące nasze
go środowiska, a więc najbardziej przekonywujące.
Wśród tych materiałów mogą się znaleźć wskaźniki
wzrostu ilości spółdzielni, zwiększania się dniówki obrachun
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kowej, powiększenia inwentarza spółdzielni, wzrostu plonów,
materiały świadczące o poprawie warunków bytowych człon
ków spółdzielni jak lepsze mieszkania, możność korzystania
ze świetlicy, przedszkola itp. Mogą to być również nazwiska
osób wyróżniających się spośród członków spółdzielni pracą
zawodową lub społeczną. Forma tych materiałów może być
bardzo różnorodna, a więc: liczby, fotografie, wypowiedzi
członków spółdzielni, które zilustrować można przy pomocy
planszy graficznej.

Poniżej podajemy przykład tego rodzaju planszy pt. ,,Tak
żyła wieś dawniej — a tak żyje dziś".
Postaramy się o zebranie materiału obrazującego dawne
ciężkie życie „biedniaka" na głodowej gospodarce indywidual
nej lub w służbie u dziedzica. Jeśli trudno będzie zdobyć odpo
wiednie fotografie, czy inne dokumenty, możemy zastąpić je
wypowiedzią któregoś ze starszych mieszkańców wsi, obec
nie członka spółdzielni. Trzeba zwrócić uwagę, by wypowiedź
była wypisana czytelnie, dużymi literami. Materiał ten zamie
ścimy na jednej połowie planszy, pod pierwszą częścią napisu
tytułowego.
Na drugiej połowie planszy z napisem ,,tak żyje dziś"
pokażemy życie spółdzielni produkcyjnej, a więc: nowy, wy
budowany przez spółdzielnię śpichlerz, ładny murowany domek mieszkalny, świetlicę, żłobek, wykres wzrostu plonów itp.
W miarę możności i w zależności od posiadanego materia
łu można przeciwstawić ilustracjom z pierwszej części ilu
stracje części drugiej np. tu świetlica, żłobek, tam brudna karcz
ma itp.
Kontrasty tych dwóch okresów możemy podkreślić jesz
cze przez odpowiednie zestawienie kolorów jakich użyjemy do
pomalowania tła i napisów. Zły i ciężki okres podkreślimy bar
wami szarymi i ciemnymi, nowy — jasnymi i żywymi. Fotogra
fie należy uzupełnić krótkimi, przystępnymi objaśnieniami.
Planszę wykonać można na kartonie napiętym na listwy. Plan
sza graficzna będzie dużą atrakcją wystawy.
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w bibliotece gminnej lub w punkcie bibliotecznym, gdzie
dysponujemy na ogół dość skąpymi środkami dekoracyjnymi,
całość wystawy możemy zaprojektować następująco:

Na ścianie umieszczamy 2 pasy czerwonego płótna, któ
re fałdujemy, przez co uzyskujemy kontrast z gładką po
wierzchnią ściany. U góry, w poprzek pasów czerwieni,
umieszczamy hasło wystawy. Litery blokowe, wycięte z kar
tonu, napinamy na listewkach. Listewki na tle czerwieni po
malujemy na czerwono, zaś na tle ściany stosownie do jej
koloru. Poniżej hasła nad stoiskiem z książkami zawiesimy
planszę.
Jako stoisko na książki można wykorzystać zwykły stół.
Ponieważ wskazanym jest by płaszczyzna stoiska pod książki
była pochyła (książki będą wtedy widoczne z daleka) należy
podłożyć klocki pod jego nogi przy ścianie. Powierzchnię i boki
stołu pokrywamy papierem falistym, szarym kilimem lub
w ostateczności szarym papierem pakowym. Uzupełnieniem
dekoracji będą kwiaty.
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Ostatnią czynnością będzie ułożenie książek na stoisku.
Grupujemy je według dokonanego już podziału (na rysunku
uwzględniono 4 grupy). Specjalnie akcentowaną grupę wy
różniamy innym układm mianowicie pionowym, podczas gdy
pozostałe ułożymy płasko. Cytat z Konstytucji (na większym
formacie od innych) umieścimy obok broszury z przemówie
niem B. Bieruta. Inne napisy rozmieścimy obok odpowiednich
książek, tak aby nie przysłaniały ich tytułów.
Napisy można przygotować w sposób podany na rysun
ku. Trzeba zwrócić uwagę by były czyste i czytelne.

■

w ten sposób, przy użyciu prostych i łatwych środków^
można urządzić estetyczną, przyciągającą uwagę czytelników
wystawkę.
Romana Łukaszewska
CZYTAMY O HUCIE „CZĘSTOCHOWA“

12 czerwca przypada rocznica uruchomienia pierwszej
wielkiej budowli planu 6-letniego — stalowni huty ,,Często
chowa”. Niewątpliwie wielu bibliotekarzy zechce to wydarze
nie wykorzystać w pracy z czytelnikiem. Pomocą im będzie
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książeczka Tadeusza Kurka Świt nad Częstochową. Jest to opo
wieść o budowie wspomnianej huty, osnuta na tle przeżyć Wi
tolda Nieguta i jego brygady zbrojarskiej, która rzuciła hasło
przedterminowego wykonania planu budowy stalowni. Jedną
z form zbliżenia poprzez tę książkę czytelników do zagadnie
nia wielkich budowli planu 6-letniego może być zorganizowa
nie głośnego czytania jej fragmentów. Poniżej podajemy jeden
z przykładów przeprowadzenia tego rodzaju imprezy.
Dobrze jest na ten dzień sporządzić w bibliotece wystaw
kę książek poświęconych zagadnieniom planu 6-letniego ze
szczególnym uwzględnieniem sprawy wielkich budowli socja
lizmu (Nowa Huta, Tychy, Fabryka Samochodów Ciężarowych
na Żeraniu, Gorzów itp.). Wystawkę można ożywić zdjęciami
wielkich budowli planu 6-letniego z ilustrowanych czasopism.
Głośne czytanie powinien poprzedzić krótkim wstępem
bibliotekarz lub ktoś z miejscowego aktywu kulturalno-oświa
towego (nauczyciel, kierownik świetlicy), bądź też bardziej
wyrobiony, aktywny czytelnik. Oto przykład pogadanki.

12 czerwca 1951 r. o godz. 11 minut 20 dokonano pierw
szego wytopu z pieca martenowskiego w wielkiej nowej sta
lowni huty ,,Częstochowa". Na uroczystość przybyli przedsta
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wiciele Rządu oraz Komitetu Centralnego PZPR. W imieniu
budowniczych stalownię przekazał hucie przodownik pracy
Witold Niegut, bohater książki Świt nad. Częstochową, której
fragmenty za chwilę zostaną odczytane.

Huta „Częstochowa" wybudowana w latach 1846—1849,
aż do roku 1944 była prywatną własnością spółki Modrzejów
— Hantke. Jest ona jaskrawym przykładem rabunkowej gos
podarki kapitalistów. W ciągu ostatnich 50 lat nie przeprowa
dzono w niej żadnej poważnej inwestycji. I dopiero w roku
1949, decyzją Rządu postanowiono wybudować na terenach
wymierającej huty olbrzymie, drugie co do wielkości po No
wej Hucie, zakłady metalurgiczne.
Już w połowie 1950 roku, gdybyśmy wybrali się z wy
cieczką na teren budowy huty ,,Częstochowa" moglibyśmy zo
baczyć zdumiewające rzeczy, możliwe tylko w kraju budow
nictwa socjalistycznego. Oto obok pracującej już w całej peł
ni huty dopiero powstają inne części wielkiej budowli; tu wi
dać jeszcze wieże wiertnicze, tam robotników przy robotach
ziemnych, w innym miejscu cieśle, zbrojarze, betoniarze za
kładają nowe fundamenty, a jeszcze gdzie indziej wznoszą się
już mury z czarnymi otworami okien.
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Jednocześnie na osiedlu hutniczym Raków i Bór buduje
się wielkie, wspaniałe miasto robotnicze, obliczone na około
40.000 mieszkańców. Zdaleka już widać nowe, jasne i widne
domy mieszkalne.
Uruchomienie pierwszej stalowni huty ,,Częstochowa” nie
było łatwe, jak powiedział Witold Niegut, który rzucił hasło
przyspieszenia terminu jej ukończenia, który zdołał za sobą
porwać i wciągnąć do współzawodnictwa nie tylko młodych
kolegów własnej brygady, ale całą załogę budowlaną. Wiara,
iż stal, która płynie z nowowybudowanych pieców służyć bę
dzie pokojowi i budowie socjalizmu w Polsce, pozwoliła bu
downiczym huty na zwielokrotnienie wysiłków, na osiągnięcie
ich wielkiego zwycięstwa — wykończenia stalowni na 40 dni
przed terminem.
Odczytane tutaj urywki z książki Tadeusza Kurka najle
piej ukażą jaką to siłę stanowi mocna, zespolona i zgrana
w pracy brygada robotnicza, jak wielkie znaczenie dla budow
nictwa socjalizmu ma współzawodnictwo pracy oraz zobra
zują bohaterstwo polskiego robotnika przy budowie wielkiej,
mocnej i potężnej ojczyzny ludowej.
Tutaj ktoś dobrze do tego przygotowany przeczyta roz
dział V ,,Kolektyw”, który ukazuje jak się rodziła, zespa
lała i krzepła brygada zbrojarska Witolda Nieguta.
Następny rozdział (VI) pt. ,,§wit nad Częstochową” po
winien przeczytać już ktoś inny. Zmiana głosu będzie uroz
maiceniem dla zebranych, a jednocześnie zaakcentuje się nową,
odrębną tematykę tego pełnego napięcia rozdziału. Bibliote
karz powinien zwrócić baczną uwagę na dobre przygotowanie
czytającego ten urywek.
Po przeczytaniu rozdziałów bibliotekarz, nawiązując do
ich treści oraz do swojej pogadanki, postara się wywołać swo
bodną pogawędkę z zebranymi. Nawiązywać trzeba przede
wszystkim do ich własnych przeżyć i posiadanych już wiado
mości, a więc: czy kto czytał już coś o hucie ,,Częstochowa”?
Może ktoś słyszał ustne opowiadanie o hucie? Może od kogoś
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kto pracował lub pracuje przy jej budowie? a może kto z ze
branych był w Częstochowie i oglądał hutę? itp.
Następna seria pytań powinna dotyczyć zagadnienia pra
cy zespołowej. Punktem wyjścia powinna być książka, to też
rozpoczniemy na przykład pytaniem; Dlaczego w brygadzie
Nieguta było coraz lepiej? Czemu chłopcy tak garnęli się do
tej brygady? Co przyczyniło się do stałego usprawniania pra
cy brygady i podnoszenia jej wydajności? Następnie postara
my się zagadnienie to powiązać z życiem uczestników nasze
go zebrania. Jeśli w bibliotece posiadamy zespół aktywistów
może on posłużyć za punkt wyjścia. Czy dobrze się nam pra
cuje w zespole? Czy praca idzie lepiej odkąd podjęliśmy ją
wspólnie? Kto należy do jakiegoś zespołu świetlicowego, Koła
samokształceniowego, wszechnicy radiowej, zespołu rolnicze
go? Czy łatwiej jest pracować samemu czy też razem z inny
mi, we wspólnym wysiłku? Kto może dać przykład jak praca
zespołowa przyczyniła się do osiągnięcia lepszych wyników?
Wreszcie trzecia grupa pytań dotyczyć będzie współza
wodnictwa pracy. Na czym polegała zasługa Nieguta jeśli cho
dzi o przyśpieszenie wykończenia stalowni? Jakie znaczenie
ma współzawodnictwo pracy w budowie socjalizmu? Kto z ze
branych brał udział we współzawodnictwie pracy? a może ktoś
z jego rodziny? itp.
Bibliotekarz może tutaj podać zebranym jak współza
wodnictwo pracy bibliotek wpłynęło na podniesienie poziomu
pracy w naszej bibliotece.
Trzeba się bardzo starać, aby wytworzyć tak swobodny
i przyjacielski nastrój, aby zebrani chętnie zabierali głos, aby
każdy czuł potrzebę podzielenia się z drugimi swoimi myśla
mi i doświadczeniami. Zebranie można zakończyć odczytaniem
urywka z listu Prezydenta Bieruta do hutników w Częstocho
wie:
któż lepiej niż Wy, budowniczowie nowej stalowni
i pracownicy starej huty, patrząc na starą hutę i porównując
ją z nową stalownią — widzi potęgę i wymowę przemian, któ
re dokonywają się w naszej gospodarce dzięki tej rewolucji
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technicznej, jaką niesie z sobą nasz Wielki Plan 6-letni! Takim
jak ta stara zacoiana technicznie huta na Rakowcu był cały
prawie przemysł polski w okresie przedwojennym, w okresie
kapitalizmu. Takim jak ta wspaniała Wasza nowa stalownia
potężnym i nowoczesnym — staje się nasz cały socjalistycz
ny przemysł polski, w takim przodującym technicznie kierun
ku przeobraża się i coraz szybciej przeobrażać się będzie
w miarę realizacji Planu 6-letniego cała nasza polska gospo
darka narodowa.

Jadwiga Czarnecka
JAK SPORZĄDZIĆ KATALOG SYSTEMATYCZNY
WYKORZYSTUJĄC DRUKOWANE KARTY KATALOGOWE

Wiemy wszyscy, że w wielu bibliotekach, przede wszyst
kim zaś w bibliotekach gminnych, nie ma jeszcze do tej pory
katalogu rzeczowego, pomimo, że biblioteki te istnieją już od
kilku lat. Czytelnicy tych bibliotek posługują się więc — z ko
nieczności — wyłącznie katalogiem alfabetycznym, a tym sa
mym wybierają często książki do czytania w sposób najzupeł
niej przypadkowy. Wiemy o tym, że z katalogu alfabetyczne
go w zasadzie powinniśmy korzystać tylko wtedy, kiedy zna
ne nam jest nazwisko autora i tytuł książki, którą chcemy
przeczytać. Szukając natomiast książki według zainteresowań
i potrzeb powinniśmy korzystać z katalogu, który grupuje
książki według ich treści, a więc z katalogu rzeczowego. O tym
w jaki sposób należy opracować taki katalog mówiliśmy już
w numerach 8/1950, 2/1952 i 3/1952 ,,Poradnika" w artykułach
,,Klasyfikacja biblioteczna książek", ,,Sporządzanie katalogu
systematycznego" i ,,Układanie katalogu systematycznego".
Wymienione artykuły mówią o sporządzaniu jednego z rodza
jów katalogu rzeczowego, a mianowicie katalogu systematycz
nego, opartego na systemie klasyfikacji dziesiętnej.
Wszystkie publiczne biblioteki powszechne obowiązane
są do stosowania obok katalogu systematycznego — dziesięt

113

nego. Jest on również zalecany dla innych typów bibliotek.
Obecnie tak się przyjęło, że biblioteki opracowują najpierw
katalog alfabetyczny, ponieważ jest on łatwiejszy do sporzą
dzenia, a dopiero w dalszym etapie katalog systematyczny.
Nie jest to jednak słuszne, gdyż katalogi powinny być opra
cowywane i uzupełniane jednocześnie, gdyż jeden nie może
zastąpić drugiego. Jeżeli jednak z jakiegoś względu możemy
chwilowo sporządzić tylko jeden katalog, to powinien nim być
katalog systematyczny, ponieważ tylko ten katalog ułatwi
czytelnikom świadomy wybór książek.
Aby przyjść z pomocą bibliotekarzom, którzy nie posia
dają jeszcze katalogu systematycznego podajemy poniżej
wskazówki, jak sporządzić wymieniony katalog wykorzystując
do tego drukowane karty katalogowe.
W okresie organizowania bibliotek gminnych. Minister
stwo Oświaty rozesłało do poszczególnych gmin księgozbiory,
z których każdy zaopatrzony był w księgę inwentarzową i go
towe karty katalogowe w 2 kompletach: 1 komplet na kartach
klamrowych (wzór 9) przeznaczony do katalogu alfabetyczne
go i drugi na kartach do kartotek (format 7,5 X 12,5) przezna
czony do katalogu systematycznego (dziesiętnego). Kartki
przeznaczone do katalogu alfabetycznego zostały na ogół wy
korzystane, natomiast kartki, z których należało ułożyć kata
log dziesiętny, poniewierają się w bibliotekach bezużytecznie,
a biblioteki nie mają do tej pory katalogu systematycznego.
Pierwszą czynnością przy sporządzaniu katalogu syste
matycznego będzie odnalezienie wspomnianych kart i ułoże
nie ich według numerów inwentarzowych, podanych na tych
kartach. Po ułożeniu kart sprawdzimy je z księgą inwentarzo
wą zaznaczając w niej lekko ołówkiem przy każdej pozycji
(np. tzw. ,,ptaszkiem"—v). że mamy kartę do danej książki.
Sprawdzając kartki z księgą inwentarzową usuwamy kartki
tych książek, których usunięcie jest odnotowane w księdze
inwentarzowej.
Zrozumiałe, że przed podjęciem tej pracy musi być prze
prowadzona kontrola księgozbioru, wszystkie książki zainwen-
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taryzowane, a wszystkie ubytki przeciągnięte przez księgę
ubytków i oznaczone w inwentarzu, tak, aby istotny stan księ
gozbioru był zgodny z księgą inwentarzową.

Następną czynnością będzie uporządkowanie kart cen
tralnie drukowanych i przesyłanych do bibliotek od r. 1952
przez Bibliotekę Narodową (każda karta w 3 egzemplarzach po
łączonych ze sobą). Karty te układamy według alfabetu. Jeżeli
zostały już rozcięte na oddzielne egzemplarze i ewentualnie
1 egzemplarz włączony do katalogu alfabetycznego, układamy
pozostałe egzemplarze w dwu oddzielnych szeregach alfabe
tycznych. Jeżeli natomiast mamy karty nierozcięte, układamy
je nie rozcinając w jednym szeregu (alfabetycznym). Jeżeli na
karcie spotkamy dwa hasła, opieramy się przy układaniu kart
na haśle wydrukowanym u góry z lewej strony, nie biorąc pod
uwagę hasła z prawej strony, drukowanego kursywą (pochy
lonym drukiem).

Po ułożeniu wszystkich kart, bierzemy katalog alfabetycz
ny i sprawdzając po kolei karty z katalogiem dopisujemy
(ołówkiem) na wszystkich egzemplarzach drukowanych kart
numery inwentarzowe podane przy poszczególnych pozycjach
w katalogu alfabetycznym.
Następnie, jeżeli mamy ułożone karty w dwuch lub
w trzech oddzielnych kartotekach (oddzielnie każdy egzem
plarz), jeden z nich układamy według numerów, które przepi
saliśmy z katalogu alfabetycznego. Jeżeli mamy karty nieroz
cięte i wskutek tego ułożone w jednym pudełku, odcinamy po
jednej karcie i te odcięte karty układamy według numerów in
wentarzowych. Część kart, a mianowicie te, które nie otrzy
mały numerów inwentarzowych, pozostanie w dalszym ciągu
w układzie alfabetycznym. Będą to karty odnoszące się do
książek, które albo nie wpłynęły do biblioteki, albo też są w bi
bliotece, lecz nie zostały jeszcze skatalogowane i wskutek tego
nie były objęte katalogiem alfabetycznym. (W układzie alfa
betycznym pozostaną również drugie i ewentualnie trzecie
egzemplarze kart stanowiące naszą rezerwę).
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Mając te dwie grupy kart: jedną w układzie numerowym,
a drugą w alfabetycznym, porównujemy je z księgą inwenta
rzową: oznaczamy umówionym znakiem (jak wyżej — str. 114)
pozycje inwentarzowe, dla których mamy już karty (ponume
rowane), a odszukujemy na podstawie inwentarza te pozycje,
do których mamy karty, a których nie było w katalogu alfa
betycznym. Karty te numerujemy, wyjmujemy z szeregu alfa
betycznego i przenosimy do grupy ułożonej według numerów,
oznaczając jednocześnie w inwentarzu pozycje, dla których
odnaleźliśmy karty. Pozostałe karty, do których nie mamy
książek w bibliotece, odkładamy jako tymczasowo niepotrzeb
ne. Mogą one przydać się, gdy otrzymamy odpowiednie książki.
Po wykonaniu wszystkich tych czynności odszukujemy
na podstawie księgi inwentarzowej te pozycje, dla których nie
mamy już kart i dopisujemy je (bądź to przepisując karty z ka
talogu alfabetycznegó — bądź też katalogując książki na nowo
na podstawie poszczególnych egzemplarzy).
Jednocześnie klasyfikujemy katalogowane książki (patrz
artykuły w numerach 8/1950 i 2/1952 ,,Poradnika") opierając
się na załączonych do niniejszego numeru tablicach klasyfika
cji dziesiętnej. Przy klasyfikowaniu książek możemy posługi
wać się wykazami książek (A, B, C, D,), które przesłane zo
stały do bibliotek przez Ministerstwo Kultury i Sztuki — Cen
tralny Zarząd Bibliotek w celach kontrolnych. W wykazach
tych przy wszystkich pozycjach podane są symbole klasyfika
cji dziesiętnej. Symbole te możemy przenieść na nasze karty
katalogowe.
Sprawdzamy również symbole na kartach drukowanych
porównując je z symbolami podanymi na załączonych tabli
cach i w tych wypadkach, gdy są zbyt duże (mają dużo zna
ków) dostosowujemy je do znaków podanych w tablicach.
Gdy dopisaliśmy karty do wszystkich brakujących ksią
żek, dołączamy je do pozostałych kart, tworząc jeden szereg
kart katalogowych, ułożonych w porządku numerów książek.
Po ułożeniu kart dopisujemy na nich lub poprawiamy sygna
tury książek (tj. znak miejsca książki na półce).
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Ponieważ, w wyniku opisanych czynności, uzyskaliśmy
pełną kartotekę wszystkich książek, możemy przy okazji
sprawdzić i uzupełnić katalog alfabetyczny. Aby to zrobić, musimy wszystkie kartki ułożyć według alfabetu. Mając kartote
kę ułożoną alfabetycznie, porównujemy ją z katalogiem alfa
betycznym. W wypadku braku kartek — uzupełniamy je bądź
pozostałymi w rezerwie kartkami drukowanymi (drugie i ewen
tualnie trzecie egzemplarze) bądź też (jeśli katalog alfabetycz
ny jest sporządzony na kartach klamrowych: form. 17,5 X 7)
dopisujemy brakujące karty ręcznie. Uzupełniamy i popra
wiamy również opisy, symbole i sygnatury na kartkach, któ
re już znajdowały się w katalogu alfabetycznym, lecz nie by
ły dokładnie opracowane.

Po uporządkowaniu katalogu alfabetycznego, przystępujefny do ułożenia katalogu systematycznego.« Musimy jednak
przed tym jeszcze raz przejrzeć naszą kartotekę i do tych po
zycji, które oznaczone są symbolami złożonymi z dwuch lub
więcej znaków, dołączyć dodatkowe kartki (pamiętając o pod
kreśleniu na każdej kartce symbolu tego działu, do którego
dana kartka jest przeznaczona — patrz artykuł w Nr 2/1952
,,Poradnika").
Kartki dodatkowe czerpiemy z rezerwowych kart druko
wanych, a dla tych pozycji, dla których drukowanych kart nie
mamy, piszemy karty ręcznie.

Mając w ten sposób przygotowane kartki, możemy już
przystąpić do układania katalogu systematycznego według
wskazówek podanych w Nr. 2/1952 ,,Poradnika".
Zachęcamy bibliotekarzy, którzy nie mają jeszcze ka
talogu systematycznego do podjęcia tej pracy. Jeżeli przy
tym wyłonią się nieprzewidziane przez nas trudności pro
simy napisać do redakcji ,,Poradnika Bibliotekarza", podając
na czym one polegają. Postaramy się pomóc w ich rozwiąza
niu w dalszych artykułach.
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z TERENU
MOJA PRACA W PUNKCIE BIBLIOTECZNYM

Będąc jeszcze bardzo młodą planowałam, że gdy do
rosnę, to będę pracowała społecznie. W czytanych książkach
takie osoby najbardziej- mi się podobały.

Po zorganizowaniu sieci bibliotecznej, po konferencji
dla wyznaczonych bibliotekarek, która odbyła się w Brzozo
wie w 1949 roku, pierwsza zgłosiłam się po książki do biblio
teki gminnej w Domaradzu. Dzisiaj pragnę podzielić się z ko
legami i koleżankami wiadomościami o mojej pracy w punkcie.
Pracuję na przysiółku gromady Golcowa gm. Domaradz pow.
Brzozów. Na przysiółku tym jest 165 rodzin. Wszyscy miesz
kańcy to małorolni, gospodarujący na bardzo lichej glince?
Jest mała szkoła i sklep spółdzielczy. Kino do nas nie przyjeż
dża, nie organizuje się odczytów. Każdego odstrasza ciężka
droga i oddalenie od większych ośrodków.
Ponieważ na przysiółku nie ma budynku gromadzkiego,
książki wzięłam do siebie. Aż do maja 1952 roku miałam kło
pot z książkami, gdyż nie mam szafy, a z gminy też jej nie
otrzymałam. Książki trzymam na ławce. Zazdrościłam tym,
którzy otrzymali szafy biblioteczne. Od pierwszej chwili
otwarcia biblioteki zgłosiło się 65 czytelników i prócz wypo
życzania książek prawie każdego wieczora gromadzili się
u nas sąsiedzi, a młodzież nawet z dalszych okolic, na głośne
czytania i z tego powodu nazwano naszą chatę ,,świetlicą".
Nie wyznaczałam żadnych dni ani godzin na wypożyczanie
książek, gdyż pożycza się wtedy, kiedy przyjdzie czytelnik,
a gdy mnie nie ma, to książki daje matka lub ojciec.
Oprócz głośnego czytania u mnie czytają ludzie grupami
po obszerniejszych chatach. Jeżeli chcę zainteresować jakąś
książką z rolnictwa, hodowli czy innej nauki to czytam naj
ciekawszy ustęp sama i często potym książka jest czytana
118

przez wielu czytelników. Często czytelnicy robią sobie no
tatki z książki.
Czytelników werbuję sama lub przez tych, którzy już
polubili książki i dużo czytają. Często czytelnicy książki prze
trzymują, ale zachodzę do nich w każdej wolnej chwili i niosę
im inną. Nie miałam dotychczas potrzeby zwracać się o inter
wencję ani do sołtysa, ani do G. R. N., czy milicji. Daję sobie
z tym jakoś radę samą. We wsi naszej było dużo analfabetów.
W akcji walki z analfabetyzmem brał udział mój ojciec i ja
razem z nauczycielstwem. Absolwenci zaczynają już czytać
sam_odzielnie, a gdy kto nie chce do mnie przyjść, to posyłam
rnu książki przez dzieci, bo szkoła jest blisko i łatwo im przyjść
do mnie.
Ilość czytelników stale wzrasta. Wielką przeszkodą
w mojej pracy są bezdroża. — Domy rozrzucone są po brze
gach i polach i dostęp do mnie trudny. A i mnie trudno prze
być 9 km. do biblioteki gminnej lub 14 km. do powiatowej.
Sprawozdania przedkładam co miesiąc jednakże giną one cza
sem w drodze do gminy. Trudność mam też z wymianą ksią
żek, gdyż sołtys mieszka ode mnie 4 km. Gdy otrzyma dla
mnie książki nie oddaje mi ich natychmiast, gdyż jest bardzo
zajęty. Prócz zjednywania czytelników spośród byłych anal
fabetów biorą udział w konkursie czytelnictwa Zw. Sam. Chł.
Wielkim ułatwieniem mojej pracy jest to, że znam wszystkich
mieszkańców przysiółka. Z członkami ZMP i nauczycielstwem
organizujemy wspólnie przedstawienia amatorskie.
Nie idzie ta moja praca tak jakbym sobie życzyła, są
i oporni i zacofani przemądrzali, ale mam przekonanie, że po
woli oni się odmienią.

EMILIA GOSZTYŁA

gm. Domaradz, pow. Brzozów
Golcowa Różanka
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KOMUNIKATY
w ramach Dni Oświaty, Książki i Prasy redakcja „Wiedzy i Życia“,
organu Tow. Wiedzy Powszechnej oraz Związek Bibliotekarzy i Archi
wistów Polskich organizują konkurs dla bibliotekarzy oświatowych pod
hasłem: „Jak propaguję w swojej bibliotece pisma i książki z dziedziny
popularno-naukowej?“
Termin nadsyłania odpowiedzi upływa w dn. 1 września 1953 r.
Łączna suma nagród wynosi 10.000 zł — (sł. dziesięć tysięcy zł).

Szczegóły konkursu w Nr 5 czasopisma „Wiedza i Życie“.

Referat Wydawniczy ŻBIAP, Warszawa — Koszykowa 26, zawiada
mia, iż ukazały się następujące broszury:
J. GRYCŻ i E. KURD YB ACHA — Bibliografia w teorii i praktyce
oraz wykaz ważniejszych bibliografii i dziel pomocniczych — cena zł 20,25.
W. BIEŃKOWSKI — O pseudo-nauce bibliologii i najpilniejszych
zadaniach bibliografii — cena zł 5.50
• <

Broszury do nabycia w P. P. „Dom Książki“.

Administracja Wydawnictw ZBIAP przyjmuje zamówienia na
prenumeratę czasopism, która w r. 1953 wynosić będzie rocznie:

Poradnik Bibliotekarza

— zł. 18.—

Bibliotekarz

— „ 24.—

Przegląd Biblioteczny

— „ 28.—
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